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„To, že pro své děti najdu lepší školu, není řešení.“ Za slovy Tomáše Feřtka o potřebě systémovýchzměn českého školství jsou roky soustředěného zájmu a neúnavné práce. Co je tím řešením, pokterém by naše školství mělo sáhnout? A je vůbec kam sáhnout? Jaká je budoucnost českéhovzdělávacího systému? A kdo ji má v rukou? Máte-li také více otázek než odpovědí, věnujtepozornost kampani Česko mluví o vzdělávání. Rozhovor s jedním z jejích iniciátorů z EDUin o. p. s.přinášíme v tomto čísle. » Více na str. 4–5

Rozhovor Není jen jedna budoucnost

Editorial

Zpravodaj pro neziskové organizace
5

Z obsahu
Tak co, jak jste
na tom? Nám
dali o milion mé-
ně. Neskutečné! Možná leckdo z vás také
kroutí hlavou nad „likvidačním“ rozho-
dováním ministerstev. Jaké by to bylo,
slyšet za pár let od stejných kolegů:
„Dotace? Jo, to je minulost! Teď máme
zakázku na služby pro kraj a ještě jsme se
loni na NGO Marketu potkali s úžasným
člověkem. Je to třída! Nečekal jsem, že by
nás někdo mohl takhle podpořit.“

Při hledání zdrojů se můžete vydat
dvěma směry: cestou, kde vše hradí
stát, anebo stezkou, která poskytuje
větší svobodu a prostor těm, kteří chtějí
žít bez státní podpory. Ve světě nezis-
kovek je stezka odvahy tím lepším
řešením. Pokud se po ní chcete vydat,
nenechte si ujít doporučení Petra Ma-
chálka. Píše o nástrojích, které pomáhají
dárcům při rozhodování. A co můžete
udělat pro to, abyste si v budoucnu
mohli říct: „Jsme spolehlivá neziskovka?“
Dozvíte se to v  článku o  hodnocení
spolehlivosti NNO.

Ale k přítomnosti. Je zde NGO Market,
který přináší možnost poznat nejrůznější
organizace a jejich poslání, setkat se
s potenciálními dárci. Při této příležitosti
vydáváme zpravodaj v tištěné podobě.
Přejeme příjemné čtení a  pamatujte:
nejvíce zabere, když osloví nejen myš-
lenka, ale i skutky. Takže, jak jste na tom?

Jiří Kučera
PLÁNOVÁNÍ A REALIZACE OBČANSKÝCH KAMPANÍ – workshop pro aktivní občany, kteří chtějí něco prosadit.
Kurz vede Petr Machálek. Přečtěte si jeho článek o dárcovství na straně 8. » Více na str. 6

V roce 1926 napsal Karel Čapek v jednom ze svých sloupků: „Co chvíličteme v novinách vážné výzvy k odpovědným činitelům. Je-li na pražskýchulicích nějaký neřád, voláme veřejně odpovědné činitele, aby jejodstranili. Ve většině případů je skutečná odpovědnost daleko blíže nežtam, kde se jí slavnostně dovoláváme. Nikde ve světě se tolik nepíšeo odpovědných činitelích jako u nás. Snad je to proto, že jsme ze všechdarů přírody zvláště zapomněli pěstovat dar osobní občanskéodpovědnosti.“Není to jen podivuhodná a trochu smutná aktuálnost těchto slov, kterási zaslouží naši pozornost. Stejně pozoruhodné je také Čapkovopřesvědčení, že osobní občanská odpovědnost není něco, co je potřeba složitěvymýšlet a konstruovat, ale že je vždy již zde, přítomná sama od sebe, jakoněco docela přirozeného a samozřejmého. Otevírá se tak před námi pohled,v němž občanská společnost, nesená principem osobní odpovědnosti, nenímoderním a snad i trochu podezřelým vynálezem, ale nezbytnou součástíkaždé fungující lidské komunity.Ani my dnes nestojíme v situaci, kdy bychom museli obhajovat smysluplnostobčanské odpovědnosti. Místo toho jsme voláni spíše k pěstování tohotodaru, který – navzdory Čapkově povzdechnutí – u  nás odedávna, byťnedokonale, ale přece funguje, a nedokázala jej vymýtit ani éra komunismu.Mimo jiné díky lidem jako byl Václav Havel, který systematicky navazoval naprvorepublikovou tradici a rozvíjel ji svým počínáním i ve svých textech. Jednímz pokusů o takové pěstování je i NGO Market, pořádaný letos již po čtrnáctéNadací Forum 2000, kterou založil právě Václav Havel.NGO Market je příležitostí, při které se neziskovky i aktivní a odpovědníobčané mohou setkat, prezentovat svoji práci a navázat nové kontaktya spolupráci. Slouží pro vzájemnou inspiraci, rozvíjení efektivity a otevíránínových příležitostí pro zapojení dobrovolníků. Díky širokému spektruzastoupených organizací a  projektů odráží NGO Market aktuální stavneziskového sektoru a  ukazuje, jak je naše občanská společnost živáa sebevědomá. Chcete-li tuto rozmanitost zažít a vidět na vlastní oči, popřípaděk ní osobně přispět, NGO Market vám nabízí ideální příležitost. Jakub Klepalvýkonný ředitel Nadace Forum 2000

Buďme si navzájem„odpovědnými činiteli“!
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Kdo má vybráno, tenmá vyhráno
Veřejné sbírky na obnovu památekmohou přinést prostředky v řádechmilionů korun, přesto majitelé a správ-ci památek tuto formu získávánípeněz zatím využívají méně, než bymohli. Situaci se snaží změnit Institutpro památky a kulturu, o. p. s. Poúspěchu loňského ročníku vyhlašujei letos soutěž veřejných sbírek MÁMEVYBRÁNO.

Soutěží se ve třech kategoriích:1) Finančně nejúspěšnější veřejnásbírka v roce 2012, 2) Nejlépe pre-zentovaná veřejná sbírka v  roce2013, 3) Cena veřejnosti MÁME VY-BRÁNO. O vítězi první zmíněné ka-tegorie rozhodnou statistiky výše vy-braných prostředků, nad sbírkamipřihlášenými do soutěže o nejlepšíprezentaci se sejde odborná porotaa vítěze ceny veřejnosti určí výsledkyhlasování na internetových stránkáchwww.mamevybrano.cz, které běží od1. dubna do 31. května 2013.„Vloni se finančně nejúspěšnějšísbírkou stala veřejná sbírka na opravustřechy kostela Povýšení svatého Křížev Lanžhotě, která shromáždila 2,4 mi-lionu korun. Jako nejlépe prezento-vanou vyhodnotila odborná porotasbírku na obnovu varhan v chrámu sva-tého Petra a Pavla v Mělníku a v hla-sování veřejnosti získala nejvíce hlasůsbírka na stavbu nových varhan v kos-tele svatého Martina v Třebíči,“ připo-míná výsledky prvního ročníku sou-těže ředitel Institutu pro památky

a kulturu Aleš Kozák. Slavnostní vy-hlášení výsledků soutěže proběhne4. června 2013. Více informací najde-te na stránkách www.mamevybrano.cza www.propamatky.info.Markéta Lajdová
SanceDetem.cz slaví
Informační portál SanceDetem.cz nazačátku dubna oslavil 600 dnů odsvého vzniku a dosáhl hranici 150 000návštěv. Vytvoření portálu iniciovalaNadace Sirius. „Jako matka z vlastnízkušenosti vím, že každý problém týka-

jící se dítěte jeho rodiče velmi trápí,a proto usilovně hledají ta nejlepší ře-šení a pomoc. Portál Šance dětem při-náší k jednotlivým problémům a situa-cím nejen ucelené a ověřené informa-ce, ale nabízí také tipy na souvisejícíliteraturu a zdroje a hlavně doporučení,kde rodiče najdou pomoc včetněkontaktů na příslušná pracoviště,“ říkáHana Hoffmannová z Nadace Sirius.Odbornou radu, pomoc i konkrét-ní životní příběhy zde najdou rodiny,které se ocitly v nejrůznějších obtíž-ných situacích, např. kvůli zdravotnímči psychickým problémům dítěte, rizi-kovému chování, partnerským nebofinančním problémům, a dále rodinypečující o dítě s tělesným postiženímči se závažným onemocněním. Všech-ny články vznikají ve spoluprácis předními českými odborníky. Sance-Detem.cz nabízí navíc každý měsíchlavní článek na některé aktuální téma.Více informací: www.sancedetem.cz,www.youtube.com/SanceDetem,www.facebook.com/sancedetemZdroj: Nadace Sirius

Kultura v kontejneru?
Kontejnery k světu představují ojedině-lý projekt, který si klade za cíl oživit ve-řejný prostor v Plzni, Praze, Brně a Os-travě. „Úroveňměsta většinou posuzuje-me podle domů, jaké se staví, a míst, kdese staví. Skutečnou kvalitu občanskémuživotu ale dává způsob, jakým žije veřejnýprostor. Tedy plochy mezi domy. Ty jsouale jen málo využívané,“ říká o prvotnímyšlence festivalu jeho hlavní or-ganizátor Ing. arch. Jakub Mareš.Projekt Kontejnery k  světu chcevnést život do ulic, ale nejen do těchv centru. Myslí zejména na neprávemzapomenutá místa na periferiích.Kontejnery se objeví ve všech met-ropolích České republiky a budou své-bytně reagovat na potřeby daných loka-lit. Nejrozsáhlejší bude projekt v Plzni.Více než třicet kontejnerů, kterév květnu a červnu zaplaví celé město,nabídne svým návštěvníkům kavárny,kino, hvězdárnu, hudební klub, obchods biopotravinami nebo designem, ko-munitní centra, dokonce i  kostela mnoho dalšího. První z řady kontejne-rů se veřejnosti otevřel 21. dubna, celáakce potrvá do začátku června.Hlavním partnerem, který význam-ně napomohl vzniku projektu, jespolečnost Plzeň 2015. „Máme společnýzájem na tom, aby se život ve městě conejvíce obohatil, aby se nejen v centrupořád něco dělo a lidé se mohli s kultu-rou potkávat nejen uvnitř budov, ale pří-mo v ulicích,“ popisuje programová ře-ditelka projektu Plzeň – Evropské hlavníměsto kultury 2015 Šárka Havlíčková.Zdroj: Občanské sdružení k světu
STŘED opět v provozu
Od 1. dubna jsou pracovníci Linky dů-věry STŘED opět připraveni pomáhatlidem v krizi. „Skutečně se nejednáo aprílový kousek, jsme velice vděční za

podporu a vstřícnost Kraje Vysočina,který se rozhodl sociální služby v našemkraji podpořit,“ informovala vedoucílinky Tereza Nekulová. „Činnost obno-vujeme ve všech oblastech pomoci a totelefonické, chatové i e-mailové,“ do-plnila vedoucí linky.Linka důvěry STŘED zahájila svůjprovoz v květnu 2007. Pomoc posky-tovala všem lidem, především z krajeVysočina, kteří se ocitli v  obtížnéživotní situaci, kterou nemohli či neu-měli zvládnout vlastními silami. Kaž-dý den pracovníci linky naslouchalipříběhům volajících a provázeli jejejich nelehkým životním obdobím.V březnu letošního roku byla všakslužba linky ukončena na základěnulové podpory od Ministerstva prá-ce a sociálních věcí a rozběhnout semohla až po intervenci vedení KrajeVysočina.„Linka se za svou existenci dostalado povědomí občanů a  získala svémísto mezi sociálními službami na Vy-sočině. Meziroční více než 50% nárůstkontaktů hovoří za vše. Jsme rádi, že selidé budou moci opět na naše telefonníčísla dovolat,“ uvádí Nekulová.Zdroj: Linka důvěry STŘED
APLAUS provýjimečné lidi
2. dubna, na Světový den porozumě-ní autismu, proběhl první ročník vy-hlášení ceny APLAUS. Porota vybíra-la z 24 nominací, všechny příběhybraly za srdce.V kategorii DOSPĚLÍ zvítězila paníVěra Nedomová, která vytvořila naŠumpersku prostředí, ve kterém mo-hou děti s autismem trávit volný čas.Na její popud vznikla ve škole i třída proděti s autismem a paní Nedomovánavíc založila organizaci Dětský klíč, po-skytující pomoc rodinám dětí s poru-chou autistického spektra (PAS).

Využijte možnosti propagovat své akce v našem informačním servisu
Stačí se zaregistrovat na webových stránkách Neziskovky.cz a pořádanou akci můžete vyvěsitv Kaledáři akcí

Ukažte se!

Ze světa neziskovek

Foto: Kostel sv. Petra a Pavla v Mělníku

Foto: Šťastní vítězové ceny APLAUS

http://www.neziskovky.cz
http://www.neziskovky.cz/kalendar.php/
http://www.vdv.cz/programy/cena-olgy-havlove/
http://www.mamevybrano.cz
http://www.youtube.com/SanceDetem
https://www.facebook.com/sancedetem
http://www.sancedetem.cz/
http://www.propamatky.info
http://www.mamevybrano.cz
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Na pomyslném stupínku vítězů v ka-tegorii DĚTI stanula čtrnáctiletá Mag-dalena Roubalová, která odmaličkasvým přátelstvím pomáhá kamarádceŠárce s Aspergerovým syndromem.„Byla jsem překvapená, že mě maminkaŠárky nominovala a vůbec jsem nečeka-la, že bych vyhrála. Jsem ráda, že jsem ka-marádka Šárky, je to úžasný člověk. Ješkoda, že to někteří lidé nevidí. Je pravda,že je často nejistá, ale když je se mnou ne-bo s rodinou, tak se rozpovídá a je oprav-du obdivuhodná,“ řekla Magdalena Rou-balová po svém vítězství na adresu svo-jí kamarádky.V kategorii INSTITUCE si odneslsošku APLAUS ředitel pražské Středníškoly mediální grafiky a  tisku JiříCikán. Škola rozvíjí a podporuje talentstudenta Ladane Németa a jeho dia-gnózu Aspergerův syndrom neberejako překážku, naopak se snaží v té-to oblasti vzdělávat. Simona VotyováAPLA
Koňská operazvedá oponu
Máte rádi koně a vše co k tomu patří?Chtěli byste se na koni naučit jezdit,ale nemáte odvahu nebo příležitost?Máte malé děti a hledáte akci, kteráby nabízela program pro celou rodi-nu? Jestliže jste alespoň na jednuotázku odpověděli „ano“, Koňská ope-ra je pro vás to pravé.Jedná se o unikátní projekt, v jehožrámci se několikrát v průběhu rokuuskutečňují intenzivní setkání lidía koní. Specifikem projektu je maxi-mální ohled ke schopnostem a potře-bám každého účastníka. Letos se ko-ná již osmý ročník tohoto projektu.Koňská opera je určena dětem,mládeži i dospělým, překážkou neníani smyslové či pohybové postižení.Možnost naučit se s koníkem komu-nikovat a  bezpečně a  správně hoovládat se nabízí dětem i dospělým,začátečníkům i pokročilým, zdravými hendikepovaným.Nemáte-li možnost strávit v koň-ském sedle celý prázdninový týden,nabízí se vám Koňská miniOpera. Nej-bližší termíny: 8.–12.  5. a  31.  5.–2. 6. 2013. Více informací na:www.konskaopera.czZdroj: Užitečný život, o. s.
Jak vybřednoutz dluhů
Občanské sdružení Ratolest Brnospustilo v dubnu nový projekt s ná-zvem „Víme jak z dluhové pasti“. Sna-hou projektu je nabídnout mladým li-dem odborné poradenství v oblastidluhové problematiky a informovatje o rizicích, která jim hrozí. Aktivitybudou probíhat po celý rok a jsou ur-čeny dětem a mladým lidem od 12 do26 let, kteří využívají služeb Níz-koprahového klubu Likusák. Projekt

vznikl díky finanční podpoře z Na-dačního fondu Albert.„Jen za poslední měsíce jsme témadluhů otevřeli s více než desítkou dětí,které využívají služeb klubu Likusák.Ukázalo se, že naši klienti dluží nej-častěji za pokuty v městské hromadnédopravě, na druhém místě jsou pakdluhy za neplacení zdravotního po-jištění, neplacení faktur za telefon ne-bo za internet,“ vysvětluje vedoucí klu-bu Martin Holiš z Ratolesti Brno.Dluhy dětí a mládeže jsou stálepalčivějším problémem – zpravidlapřitom mají jedno společné, a to jemalá informovanost a finanční gra-motnost cílové skupiny. Mladí lidémají často tendenci odsouvat řešeníproblémů do doby, kdy už nejsou svédluhy schopni sami zvládat, a dos-távají se tak do závažných problémů.Pracovníci Ratolesti Brno chtějí při-spět k řešení situace pomocí pora-denství a individuálních rozhovorůs mladými lidmi, kterých se problémynejvíce týkají. Klientům nabídnou mi-mo jiné i pomoc s nastavením splát-kového kalendáře.Zdroj: Ratolest Brno

Vršovice ožívají
Pražské tvůrčí studio Družina se za-bývá výrobou veřejně prospěšnýchkampaní. Zakázky si nevybírá podlepeněz, ale podle toho, zda propa-gované myšlence věří či nikoli. Snažíse při tom co nejefektivněji využítprostředky, které zadavatel má.Každý čtvrtek pořádá Družinapravidelné tematické akce. „V únorujsme se věnovali fundraisingu, v březnusociálnímu podnikání. Dubnové témaje Český Vietnam. Každé ráno chodímedo místní vietnamské prodejny pro sní-dani,“ říká k tomu jeden ze zakladate-lů Družiny Jan Látal. „Uvědomili jsmesi, že ač žijeme vedle sebe, žijeme v od-dělených bublinách. Tak jsme se roz-hodli, že pozveme lidi z večerek, potká-me se, pokusíme se propojit naše svě-ty. Probíhá výstava vietnamskýchvýtvarnic, promítáme vietnamské filmy,diskutujeme, potkáváme se s vietnam-

skými obchodníky. Vzniká tu prostředí,ve kterém se setkáváme s lidmi i s nový-mi tématy.“Květnovým tématem Družiny bu-de samotná Krymská ulice, kde stu-dio sídlí. „Rádi bychom se se sousedyzamysleli nad tím, jak ji ještě vícezútulnit. Zároveň tu v květnu pořádámeprvní ročník pouličního festivalu KorsoKrymská, o jehož program se postará13 místních podniků a spolků. Chcemeprobudit celou čtvrť starých Vršovick  sousedské pospolitosti,“ doplňujeLátal. Více informací najdete na face-bookovém profilu Družiny.Zdroj: Tvůrčí studio Družina
Brňáci, hledáte práci?
Občanské sdružení AGAPO pořádáv termínu od 4. do 20. června bez-platný JOB klub pro osoby ohroženésociálním vyloučením. Jde o  moti-vačně-vzdělávací kurz, jehož cílem jenaučit zájemce základním doved-nostem nezbytným k nalezení práce.Účastníci se dozvědí, jak hledat pra-covní nabídky, odpovídat na inzerá-ty, napsat průvodní dopis, životopis

a  komunikovat se zaměstnavateli.Nacvičí si také pracovní pohovora získají další potřebné dovednosti.Součástí kurzů je právní minimumsouvisející se zaměstnáváním. Jobklub se skládá ze šesti lekcí, které sekonají vždy v úterý a ve čtvrtek po do-bu 3 týdnů.Přihlásit se či získat informaceo JOB klubu můžete v občanskémsdružení AGAPO (Zelný trh 1, Brno),na telefonních číslech 541 210 549,736 131 414, nebo na e-mailové ad-rese a.dzubakova@agapo.cz.Zdroj: AGAPO, o. s.
Sociální službysrozumitelně
Ministerstvo práce a sociálních věcíspustilo nové webové stránky, kteréjsou výsledkem projektu „Podporaprocesů v sociálních službách“. Jehocílem bylo efektivnější řízení, rozdě-

lování a sledování peněz nejen z EUna sociální služby.„Sociální služby by měly být efektivnía pomáhat přesně tam, kde je potřeba.Věřím, že i tento evropský projekt námpomůže toho dosáhnout. Každý občanse může podívat, zda se nám to daří.Snažím se o to, aby naše ministerstvobylo vždy otevřeným a komunikativnímúřadem,“ říká ministryně práce a so-ciálních věcí Ludmila Müllerová.Nový web www.podporaprocesu.czmá laikům i odborníkům přiblížit so-ciální služby, jejich postupně uskuteč-ňované změny a také doporučení prolegislativní, metodické a ekonomickéúpravy systému sociálních služeb,které díky projektu „Podpora proce-sů v sociálních službách“ vznikají.Jedna z vedoucích projektu, Danie-la Lusková z  MPSV, upřesňuje:„Vzhled, strukturu a obsah webu jsmeuzpůsobili tak, aby informace bylydostupné ve srozumitelné formě. Sou-částí webu je také sekce, kde lidé najdouodpovědi na nejčastější dotazy. Novýweb také zvyšuje efektivitu práceprojektového týmu, protože usnadňujespolupráci pracovním skupinám.”Štěpánka Filipová, MPSV
Červnový kongrespatří ženám
15. června se v Praze uskuteční prvníčeský Kongres žen. Jeho tématem bu-de postavení žen na trhu práce. Jednáse o zásadní otázku týkající se žen na-příč věkovými skupinami, profesemi,sociálními i  etnickými skupinami.Ekonomická činnost žen je základemženské nezávislosti, sebevědomía plnohodnotného uplatnění ve spo-lečnosti. Není důležité, zda chce ženapracovat nebo se věnovat výchovědětí, rodině, případně obojímu sou-časně. Důležité je, aby společnosti stát vytvořily ženám podmínky proskutečně svobodnou volbu.„Mám radost, že mohu podpořitKongres žen. Postavení žen ve spo-lečnosti a konkrétně na pracovním tr-hu mě osobně velmi zajímá a je skvělé,že v této zemi vznikají platformy, kterése tomuto tématu intenzivně věnují. Jeto důležité, protože situace v ČR nenívůbec dobrá a já upřímně fandím kaž-dému, kdo se to snaží změnit,“ komen-tuje Renata Mrázová, generální ředi-telka ING Pojišťovny ČR/SR.Na programu kongresu bude pest-rá nabídka diskusí a seminářů k téma-tu ženy a trh práce i workshopů zamě-řených na rozvoj dovedností a schop-ností žen. Výstupy z prvního Kongresužen budou předány premiérovi či pre-miérce ČR u příležitosti Mezinárodníhodne rovnosti žen a mužů 19. června2013. Doprovodné akce Kongresu žense budou konat také v dalších městechČeské republiky. Více informací na:www.kongreszen.czZdroj: Fórum 50%

Foto: Protagonisté Družiny v domovské ulici
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Mnoho rodičů se smíří s prů-měrnou úrovní vzděláváníve škole, kterou jejich dětinavštěvují, protože „oni topřece taky přežili“. Co váspřivedlo k tomu vydat sejinou cestou?
Mojí motivací nebylo zařídit lepší ško-lu pro své děti, ale začít postupně mě-nit vzdělávací systém. Důvod? Jehovývoj a proměny jsem sledoval jakonovinář patnáct let. To, že pro své dě-ti najdu lepší školu, není řešení. To jejen individuální únik ze systému, kte-rý vás nakonec vždycky dostihne. Tře-ba tím, že váš řemeslník bude polo-gramotný podvodník, nebo váš šéfgrázl bez morálky. Proto je třeba tla-čit na systémové změny.
Jak hodnotíte přehledčeských rodičů o moderníchmožnostech vzdělávání? Nynímám na mysli nejen známévzdělávací alternativy, aletaké principy jako individua-lizace, důraz na spolupráci,využívání slovního hodnoceníapod.?
Minimální, pokud rovnou neřeknu, žez devadesáti procent je znalost ta-

kových pojmů nulová. A mezi učitelito nebude o mnoho lepší. Zatímcou učitelů to vidím jako problém, u ro-dičů bych podobnou znalost ani ne-čekal. Rodiče jsou uživatelé systému,mají nárok mít o něm spíš povšech-né představy. Já třeba taky chci, abypolitici kvalitně vyřešili důchodovoureformu, ale nemusím být kvůli tomuexpert na sociální a důchodové sys-témy.

Nelze spoléhatjen na stát
Co bylo tou poslední kapkou,která vás inspirovalak uspořádání kampaněČesko mluví o vzdělávání?
Nebyla žádná poslední kapka. Takampaň je logickou součástí dlou-hodobé práce EDUin. Takže teď, kdyuž jakž takž komunikujeme s médiia odbornou veřejností, jsme se roz-hodli otevřít širokou debatu o téma-

tech, která postupně vykrystalizova-la jako důležitá.
Která z aktivit v rámcikampaně se zatím setkalas největším ohlasem?
Asi největší spontánní reakci zatímvzbudila možnost napsat do formulá-ře na webu ceskomluvi.cz, co by mě-ly umět děti po deváté třídě. Protožena to má každý názor, je to dosta-

tečně konkrétní a nemusíte k tomuo vzdělávání zase tak moc vědět.
Co by měly děti na koncideváté třídy umět podle vás?Umějí to vaše děti?
Moje děti chodily na běžnou ven-kovskou základku, se všemi problémyi výhodami, které to přináší. Jazykyskoro nic, hodně nudy, sem tam ně-jaká aktivita přijatelná a přestávkyfajn. Zajímalo mě hlavně, nakolikv nich škola ubila či neubila zájem seněco učit. Sledoval jsem, jak to mají

s morálkou, jestli by byli ochotní pod-vádět, nebo naopak někomu pomá-hat. Dnes je jim kolem dvaceti a při-jde mi, že to dopadlo lépe, než jsemčekal. Jsou to příjemní, vstřícní lidé,kteří se zajímají o svět okolo sebe.
Co bylo pro vás zatímnejvětším překvapenímv průběhu kampaně?
Zatím žádné větší překvapení. To, covyplývá z jednotlivých diskusních té-mat, víceméně odpovídá tomu, codlouhodobě odezíráme ze seminářů,debat a mediálního provozu. Snad je-diný lehký údiv jsem prožíval nad vý-sledky debat o selekci a segregaci veškolství. Překvapilo mě, jak důslednéje přesvědčení naprosté většiny pe-dagogů i  rodičů, že děti mají býtvzdělávány odděleně, každé „mezisvými“. Oni sice skoro všichni tvrdí, žei pro ně je inkluzívní škola žádoucí ja-ko vzdálený cíl, ale z  jejich argu-mentace je zřejmé, že ve skutečnostipředpokládají, že nic takového veskutečnosti v České republice v do-hledné době zavedeno nebude.Druhé překvapení se týkalo zjištění,jak hluboká je skepse učitelů k tomu,že by mohlo ve školství vůbec někdydojít k pozitivní změně. Věděl jsem,že učitelé skoro ztratili veškerou na-ději, ale ta míra skepse mě přestopřekvapila.
Co podle vás naši učiteléa učitelky potřebují nejvíce?A co potřebují české školy?
V obou případech totéž. Jasná pra-vidla, ocenění a metodickou podpo-ru. Čímž myslím nástroje a rady, jakpracovat s dětmi, které mají ve vzdě-lávání nějaký problém. Záměrně ne-zmiňuji peníze. Ty jsou třeba zcela jis-tě, ale tím, že se často mluví jeno nich, přehluší stížnosti na nedosta-tek peněz ostatní věci, které jsoustejně důležité.
Ještě k té segregaci: proč jeu nás tak těžké prosaditmyšlenku společného vzdě-lávání, když jinde v Evropě jeto již dlouho zavedený trend?
Důvodů je víc. Rodiče často vnímajímožnost dát dítě někam, kde budepotkávat jen sobě podobné, za projevsvobody volby, proto se jí nechtějívzdát. Ale asi nejpodstatnější je, žeučitelé a rodiče nevěří státu, že jeschopen zorganizovat vzdělávání tak,

Rozhovor
Není jen jedna budoucnost
Vejít se s tímto rozhovorem do prostoru vymezeného ve zpravodajinebylo snadné. Na problémy současného českého školství neexistujíjednoduché odpovědi. Ostatně, s jednoduchými otázkami, na něžexistuje jediná správná odpověď, se v dnešním světě už nedá vystačit.Je třeba iniciativa, schopnost spolehnout se na vlastní úsudek, hledatřešení a umět se vypořádat se svobodou i odpovědností z ní plynoucí.Ale kde se to naučit? Můžeme tohle všechno po škole chtít? A co vlastněmáme od vzdělávacího systému chtít? Odpověď na tyto a další otázkyhledá kampaň Česko mluví o vzdělávání společnosti EDUin.

Pokud si neurčíme, kam chceme dojít, těžkobudeme hledat cestu, která tam vede.

FOTO: Vojtěch Hurych

http://www.neziskovky.cz


Svět neziskovek 5/2013www.neziskovky.cz 5

aby inkluzívní „společná“ škola nepři-nesla víc potíží než užitku. Proto se držísystému oddělených vzdělávacích cestpro hloupé, chytré, postižené, chudé,mimořádně talentované, protože jakžtakž funguje a oni mají pocit, že změnaby všechno jen zkomplikovala.
Co nového přináší workshopyVize vzdělávání? Není to jendalší z dlouhé řady seminá-řů, na jejichž konci si účast-níci řeknou: „To je sice hez-ké, ale u nás to nepůjde“?
Ne, už jen proto, že se tam nesděluje,co a jak by mělo být lépe. Naopak.Workshopy jsou založené na tom, želidé uvažují a diskutují o tom, jak sebude vyvíjet společnost. Vlastněpokaždé vyplyne, že vzdělávání budevýrazně jiné. A hlavně, že není jen jed-na budoucnost, k níž dospějeme, alecelý vějíř možností. My na seminářev krajích zveme ty, kteří o vzdělávánía  jeho budoucnosti rozhodují,a snažíme se je dovést k pochopení,že svou budoucnost si určujeme uždnes. Podle hesla: Pokud si neurčíme,kam chceme dojít, jen těžko budemehledat cestu, která tam vede.
Cíl = funkční řešení
Letošní rok byl vyhlášenEvropským rokem občanů.Jak hodnotíte občanskésebevědomí nás Čechů?
To neumím posoudit. Ale přijde mi,že jsme ve fázi, kdy mnoho lidí po-chopilo, že se nelze spolehnout jenna stát a potřebné změny je třebaprosazovat i prostředky občanskéspolečnosti. Ať už jde o protikorupční

či spotřebitelské organizace, nejrůz-nější studentské skupiny, napříkladtu, která spustila vzdělávací portálKhanova škola, a další aktivity. EDUinpatří do této vlny.
Ze zkušenosti vím, že českýneziskový sektor je malýrybník, přesto se síly organi-zací věnujících se podobnétematice často tříští. Přispí-vá kampaň Česko mluvío vzdělávání k posíleníspolupráce a vyjednávacípozice neziskovek ve věcivzdělávání?
To je hlavní smysl EDUin od jehovzniku. Propojovat jednotlivé organi-zace a dát vědět o tom, co užitečnéhodělají. Rozesíláme pravidelný elektro-nický týdeník bEDUin, v tuhle chvíli siho vyžádalo před deset tisíc odběrate-lů, provozujeme EDU kalendář, kterýintegruje informace o všem, co souvi-

sí se vzděláváním a školstvím. Když za-čínala kampaň Česko mluví o vzdě-lávání, na úvodní setkání v kulturnímcentru DOX přišlo přes sto lidí asi z pa-desáti neziskovek z oblasti vzdělávání.Bavili jsme se o  tom, co můžemespolečně udělat. A teď to děláme.
Jaký výsledek byste poskončení kampaně považovalza úspěch?
S čím bych byl spokojen? Použil jsemuž přirovnání k důchodové reformě.Asi každý v České republice dneskaví, že s důchody je problém. A umízhruba pojmenovat, v  čem tenproblém spočívá, i když by asi neu-měl navrhnout dobré řešení. Našímpostupným cílem tedy je, aby skorokaždý věděl, že se vzděláváním jeu nás problém a uměl alespoň zhru-ba říct v čem. To je dobrý předpokladpro to, aby veřejnost požadovala popoliticích nějaké funkční řešení.
Jak zformulovat vizi
Dokážete říct, proč českémuministerstvu školství již létachybí nosná vize moderníhovzdělávání v mateřskýcha základních školách?
Hlavním důvodem je, že se ji nikdonepokusil zformulovat. Česká vzdě-lávací politika trpí velkou diskontinui-tou. Každý ministr či ministryně při-chází s trochu jinou představou, co jedůležité, a fakticky začíná téměř odnuly. Až současné vedení ministerstvauvažuje strategičtěji. Například usilu-je o  sepsání dokumentu, který sejmenuje Národní program vzdělávání.Je uveden ve školském zákoně už lé-

ta, ale nikdy nevznikl. Ten by mělstanovit základní směr vzdělávací po-litiky a její priority tak, aby je každýnový ministr mohl naplňovat podlesvých politických preferencí.
Učitelství u nás není přílišspolečensky ceněnouprofesí. Co by mohlostávající situaci změnit?
Návrhy současného vedení minis-terstva mi připadají rozumné. Zave-dení standardů učitelské profese, ka-riérní systém, metodická podpora. Alekromě toho mi přijde důležité co nej-jasněji sdělovat veřejnosti, že učitel-ství je zajímavá a ocenění hodná prá-ce. Učitelé potřebují cítit uznánía podporu. Proto by mi přišlo dobrépředstavovat veřejnosti konkrétníučitele, kteří svou práci dělají dobře.Portréty zajímavých učitelskýchosobností, to je projekt, který bychomv EDUin rádi realizovali.

Co by podle vás mohlozatraktivnit učňovskévzdělávání? Kvalitníchřemeslníků je stále jakošafránu, ovšem omezovánímíst na gymnáziích pouzepro nadané je cesta dominulosti.
Psal jsem včera na to téma článeka parafrázoval při tom Járu Cimrma-na: „Posíláním dětí na učiliště řemeslníknevzniká“. Představa, že umístěnímvětší části populace na učňáky si za-jistíme víc dobrých a zodpovědnýchinstalatérů, elektrikářů a truhlářů, jemylná. Dobrý řemeslník a živnostníkpotřebuje ovládat základy účetnictví,kromě své profese musí umět komu-nikovat s lidmi, být přesný a důslednýv plnění úkolů… Ptejme se, jestli tě-mito kompetencemi současná učilištěděti vybaví. To nemyslím jako výtkuvůči učňákům, nemají to snadné. Pa-radoxně atraktivitu a  oblibu tech-nických profesí (ono třeba totéž pla-tí o inženýrském studiu) zlepší rozší-ření technického vzdělání o huma-nitní kompetence – to je právě onaschopnost přesně číst, chápat složi-tější problémy, vést tým, domlouvatse s lidmi.
Co je klíčemk úspěchu
Na svém blogu zmiňujeteriziko alternativního vzdě-lávání – učitelé ani děti senemohou tolik věnovatosvojování znalostí, protožečas v hodinách připadá takéna rozvoj sociálníchdovedností a praktické zaži-tí tématu. Opravdu si myslí-te, že čas „odsezený“ nadučivem je o tolik přínosnější?Nejsou takové znalosti naby-té na úkor třeba radosti z po-znávání?
Popravdě jsem tam nepsal, že je toriziko alternativního vzdělávání. Spíšjsem upozorňoval na to, že ve školenelze stihnout všechno. Navrčet sevšechno to, co dnes podle nás patří

do akademického vzdělání, a zároveňmít ony komunikační a jiné kompe-tence, motivaci, prožitek. Musíme sivybrat, co považujeme za opravdudůležité, co přinese dětem v  bu-doucnu úspěch v kariéře i osobnímživotě. Mimochodem, při zahájeníkampaně Česko mluví o vzděláváníjsme se na klíč k úspěchu ptali s ka-merou asi sto šedesáti byznysmenů,akademiků, vysokých úředníků a zá-stupců neziskovek. Víte, co jmenova-li jako nejdůležitější kompetencev jejich profesním životě? Flexibilitua schopnost komunikovat s lidmi.
Kdo by měl podle vásrozhodovat o tom, co jeužitečné pro život a stojí zato věnovat tomu ve škole(i mimo ni) energii?
Zcela jistě školy samotné a jejich ve-dení. To se v moderních vzdělávacíchsystémech jednoznačně osvědčilo.Stát má jasně stanovit cíle a nastavitsystém. Tedy určit jaké budeme mítškoly, jak budeme kontrolovat vý-sledky vzdělávání, kudy povedouvzdělávací cesty, připravit metodickoupodporu a nabízet nástroje k hodno-cení a dobrému učení. Školy mají mítvelkou míru volnosti v tom, co z ténabídky použijí a jakým způsobemdosáhnou stanovených cílů. K dobré-mu vzdělání opravdu nevede jen jed-na cesta, a pokud chceme k učitelsképrofesi přitáhnout tvořivé lidi, musí-me jim dát svobodu volby.
Závěrem: Odkud čerpátenaději pro posun českéhoškolství k lepšímu?
Racionálně? Nevím. To není opřenoo nic konkrétního. Ale prostě mámceloživotní zkušenost, že když někamnapřete opravdu soustředěnou ener-gii a úsilí, realita se podvolí. A mámpocit, že lidí, kteří chtějí napřít svouvůli správným směrem, viditelně při-bývá.
To je povzbudivé!Přeji vám hodně sil,

Olga Pohl

Tomáš Feřtek (1962), novinář,publicista, dramaturg a scená-rista. Pracoval v  týdeníku Reflex,v televizi Nova a firmě Media ProPictures. Dnes na volné noze spolu-pracuje s  Českou televizí. Autorněkolika turistických průvodců a pu-blikací o  médiích a  proměnáchvzdělávání (Ředitelská kuchařka, Ro-diče vítáni). Spolupracovník obecněprospěšné společnosti EDUin, kte- rá se zabývá popularizací vzdělá-vání. Kontakt: tomas.fertek@eduin.cz.

Tomáš Feřtek

Lidí, kteří chtějí napřít svou vůli správnýmsměrem, viditelně přibývá.

http://www.neziskovky.cz
mailto:tomas.fertek@eduin.cz
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FUNDRAISING,MARKETING A PR
Jednání s dárcem potelefonu (Olomouc)
13. 5. 2013
Domníváte se, že vše je potřeba řícihned, rychle a mnohoslovně? Jde toi jinak, a s lepším výsledkem! Díkykurzu budete úspěšnější v navazováníprvotního kontaktu. Zvýšíte svou šan-ci na osobní setkání s dárcem a vy-tvoříte si lepší vyjednávací pozici projednání o daru s firemním dárcem.Více informací ▸
Jak komunikovats médii aneb jaknapsat atraktivnítiskovou zprávu
15. 5. 2013
Zaujměte novináře svou komunikací!Na kurzu nahlédnete do způsobupráce redakcí a naučíte se vytvářetpoutavé tiskové zprávy. Součástí kur-zu je praktický nácvik.Více informací ▸
Plánování a realizaceobčanských kampaní
16. 5. 2013
Veřejně se angažujete, ale efekt nenítakový, jaký byste si přáli? Zlepšeteúčinek svých kampaní důkladnějšímplánováním a profesionálnější rea-lizací. Získejte větší jistotu při usku-tečňování vašich lokálních i celostát-ních občanských aktivit.Více informací ▸

Základy fundraisingu
21. 5. 2013
Klíčem k úspěšnému fundraisingu jevytrvalost. Na kurzu se dozvíte, jakzačít systematicky budovat svou dár-covskou základnu. Pokud při snahácho získávání financí pro svou organiza-ci narážíte na neúspěchy či překážky,na kurzu se na ně budete moci podí-vat z jiného úhlu. Nebudou chybět anipříklady z praxe. Více informací ▸
Jednejte s firmami –máte jim co nabíd-nout!
22. 5. 2013
Čím se liší firemní fundraising od te-lemarketingu? Přijďte na kurz a dozví-te se to. Osvojíte si základní principyjednání s firemními dárci, budete při-praveni na osobní jednání s dárcem,budete si jistější při návštěvě dár-ce/sponzora. Naučíte se také vy-hodnocovat úspěšnost svého jednánís firemními dárci. Více informací ▸
PR a marketingprostřednictvíminternetu
27. 5. 2013
Sociální sítě nabízejí organizacím nej-různější možnosti, jak se prezentovat.Naučte se jich využívat. Seznamte ses webovými aplikacemi, které vám(zdarma) umožní vytvářet atraktivnímateriály určené vašim donorům i ši-roké veřejnosti. Dozvíte se, co vámumožňují web 2.0 aplikace, jak může-te vytvořit originální plakáty, pre-zentace či komiksy.Více informací ▸

Trénink – tiskovázpráva
29. 5. 2013
Víte, jak má vypadat dobrá tiskovázpráva, ale když přijde na věc, stáleto není ono? Potřebujete trochupraxe? Získejte ji na tomto kurzu, kte-rý volně navazuje na otevřený kurzJak komunikovat s médii aneb jak na-psat atraktivní tiskovou zprávu.Více informací ▸
Získejte si zdrojeaneb marketingv sociálních službách(akreditace MPSV)
30. 5. 2013
Posilte své dovednosti v oblasti marke-tingu. Motivujte spolupracovníky k mar-ketingovému myšlení. Na kurzu se do-zvíte, jak na to. Posílíte tak své vztahys klienty, dárci, dodavateli a ostatnímipodporovateli vaší organizace.Více informací ▸

Mediální trénink
3.6.2013
Máte trému z mikrofonu? A co teprvez kamery!? Zbavte se nejistoty v bez-pečném prostředí. Vyzkoušíte si mlu-vit na kameru, získáte užitečnouzpětnou vazbu od zkušených lekto-rek. Workshop zahrnuje také nácvikpsaní tiskové zprávy, prezentace or-ganizace na veřejnosti, trénink reak-cí na dotazy televizních a  rozhla-sových redaktorů a další praktickédovednosti. Naučte se komunikovats novináři efektivně a s jistotou!Více informací ▸

Základy individuální-ho fundraisingu sezaměřenenímna metodu directdialogue
6. 6. 2013
Využíváte možností, které vám na-bízí individuální fundraising? Jednouz nich je metoda tzv. direct dialogue(přímého oslovování s  žádostío dar). Díky kurzu budete lépe vě-dět, jak na to, naučíte se sestavovata trénovat týmy dobrovolníků a/ne-bo brigádníků za účelem příméhooslovování lidí. Více informací ▸

OSOBNOSTNÍROZVOJ
Typologie osobnostiMBTI a její využitív práci fundraisera
5. 6. 2013
Kdo zná sám sebe, lépe vycházís okolím. Naučte se rozumět soběi ostatním za pomoci nástroje Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Tentoosobnostní test nachází širokéuplatnění v managementu, při osob-ních pohovorech a výběru zaměst-nanců, v manželských poradnáchi v oblasti osobnostního rozvoje. Zjis-těte svůj osobnostní typ a budete vě-dět, na čem můžete stavět při svépráci fundraisera. Více informací ▸

Kurzy květen 2013

STAŇTE SE SPOLUTVŮRCINAŠICH KURZŮ!
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

Štěpánka Duchková předává své zkušenosti na kurzu Mediální trénink

http://www.neziskovky.cz
mailto:zpravodaj@neziskovky.cz
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=427
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=450
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=448
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=418
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=420
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkurzu=452
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkurzu=428
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkurzu=453
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkurzu=456
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=460
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=3&ACT=kurz_detail&idkurzu=470
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LEGISLATIVAA ÚČETNICTVÍ
Právní a daňovéaspekty fudrasingu 2– další fundrasingovénástroje
14. 5. 2013
Vyhněte se zbytečným chybám. Se-znamte se s právní a daňovou regula-cí jednotlivých fundraisingových ná-strojů. Jedná se o druhou část dvou-dílné série kurzů. Více informací ▸

Uzavírání darovacíchsmluv v praxi
23. 5. 2013
Umíte rozlišit dar od sponzorskéhopříspěvku? Naučte se správně sepsatdarovací smlouvu a vyhnete se pří-padným rizikům. Více informací ▸

Účetnictví v praxis ohledem na účetníuzávěrku a závěrku
30.–31. 5. 2013
Vhodné účtování vám zjednoduší prá-ci při vyúčtování dotací a grantů, přiúčetní uzávěrce a závěrce i při vypl-ňování daňového přiznání. Naučte se,jak na to. Více informací ▸

ŘÍZENÍ A VEDENÍ
Příprava projektůa psaní žádostío grant, včetně SF EU
15.–16. 5. 2013
Chystáte se na psaní projektu? Při-pravte se na to. Osvojte si předem zá-kladní informace a dovednosti propřípravu a plánování veřejně pros-pěšných, zejména neinvestičníchprojektů financovaných z grantů a do-tací. Více informací ▸

Informačnímanagement v NO
17. 5. 2013
Naučte se využívat informační zdrojepři práci a efektivně komunikovatv neziskové organizaci. Na kurzu seseznámíte se základními pojmy vy-skytujícími se v problematice infor-

mačních systémů a technologií. Zís-káte přehled o aktuálním legisla-tivním ukotvení této problematiky.Více informací ▸

Personální řízeníaneb výběr kvalitníchpracovníků NO
24. 5. 2013
Jak vybrat toho pravého/tu pravou?Chce to smysluplně definovat pra-covní pozici i požadavky na pra-covníka, který má danou pozici za-stávat. Naučte se vést výběrové po-hovory tak, abyste účinně zjistili, zdauchazeč dané požadavky splňuje.Více informací ▸

Finanční řízenípohledem manažera
6. 6. 2013
Díky kurzu se budete moci lépe ori-entovat v problematice finančníhořízení. Naučíte se prakticky využívatfinanční výkazy organizace a dálemanažersky pracovat se zjištěnýmiúdaji. Budete mít příležitost vyměnitsi zkušenosti a získat praktické radytýkající se vyúčtování dotací, projek-tů a jednání s úřady.Více informací ▸

SOCIÁLNÍ OBLAST
Dokumentacev sociálních službáchpodle standardůkvality sociálníchslužeb (akreditaceMPSV)
6. 5. 2013
Akreditovaný kurz vám pomůže roz-poznat rozdíly mezi interními předpi-sy, vnitřními směrnicemi, metodi-kami, řády a jinými formami or-ganizačních předpisů. Zorientujete seve stávající formě a nastavení systé-mu vedení dokumentace sociálníslužby. Porozumíte povinnostem provedení dokumentace dle zákona o so-ciálních službách a zákona o ochraněosobních údajů. Kurz vám také po-může zavést flexibilní a praktickoudokumentaci sociální služby ve vlast-ní organizaci. Budete schopni vytvo-řit životaschopný systém manažer-ského informačního prostředí v or-ganizaci práce pro cílovou skupinuregistrované sociální služby. Zbavtese zbytečných „papírů“!Více informací ▸

Komunikaces klientemv poradentství(akreditace MPSV)
7. 5. 2013
Kurz vám pomůže nalézt nej-vhodnější formu řízeného indivi-duálního rozhovoru, orientovat se přiidentifikaci klientova problému, po-rozumět hranicím při přebírání odpo-vědnosti za vlastní jednání a jednáníklienta, zorientovat se v poradenstvíužívaných psychologických metodách(například techniky kognitivně-be-haviorální terapie, systemického do-tazování apod.). Více informací ▸
Vedení týmu v NOposkytující sociálníslužby (akreditaceMPSV)
13. 5. 2013
Díky kurzu se lépe vyznáte v situacive vašem týmu. Naučte se rozvíjet tý-movou práci, pochopit jednotlivé tý-mové role, uplatnit vlastní roli v tý-mové struktuře a pracovat na posi-lování týmového ducha.Více informací ▸

Etika v pomáhajícíchprofesích – co mohu,smím a musím
20. 5. 2013
Musíte jen to, co můžete! Naučte se,jak tuto zásadu uplatňovat v praxi.Naučte se přijímat rozhodnutí a néstza ně zodpovědnost. Ozřejmíte si po-jmy jako právo, morálka, svědomí,rozhodování, odpovědnost a jejichvzájemné vztahy. Potom dost možnáokřejete na duši! Více informací ▸
Komunikace v krizo-vých a zátěžovýchsituacích
3. 6. 2013
Ocitáte se v  situacích, kdy musítejednat s osobami, jejichž chování jemimo rámec standardní komunikace?Jste ve styku s jedinci, jejichžmotiva-ce k činům může mít patologické rysy,kteří ohrožují okolí či sebe samotné,nebo s osobami, které byly postiženymimořádnou životní událostí? Naučtese, jak vhodně reagovat. Získáte před-stavu o možnostech vyjednávání v tzv.„zablokované komunikaci“ či jinak ztí-žené situaci, ozřejmíte a procvičíte sipostupy pro tzv. vyjednávací strategiekrizového rozhovoru.Více informací ▸

http://www.neziskovky.cz
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=451
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=455
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=444
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=421
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=415
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=440
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=397
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=414
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=405
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=436
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=407
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=457
http://www.mamevybrano.cz
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Tento portál byl u nás prvním své-ho druhu, neboť umožňoval da-rovat peníze přes internet. Dnes exis-tuje třetím rokem a za tu dobu si získalu veřejnosti kredit a důvěru coby tran-sparentní nástroj pro darování nezis-kovým organizacím. Darujspravne.czposkytuje dárci objektivní informace,aby se každý mohl sám a svobodněco nejlépe rozhodnout pro podporukonkrétního projektu. V tuto chvíli naněm najdete 215 různých projektů,které můžete snadno a  rychle fi-nančně podpořit, a to přímo z webuDarujspravne.cz za pomoci moder-ních platebních nástrojů.Každá charitativní organizace, kte-rá má profil na darujspravne.cz, mu-sí splňovat základní kritéria pro

transparentnost. Organizace, zaregis-trované na darujspravne.cz, musípravdivě a včas informovat své dárceo využití finančních prostředků, mu-sí mít povolenou veřejnou sbírkua doložit alespoň dva roky své tran-sparentní existence.

Jaké platební metody portál nabízí?Klára Šplíchalová, ředitelka Fóra dár-ců, které portál darujspravne.cz pro-vozuje, upřesňuje: „Aktuálně mohoudárci přispět neziskovým projektůmprostřednictvím platebních karet, elek-tronické peněženky PaySec, převodemna účet nebo pomocí dárcovských SMS.A samozřejmě připravujeme další ino-vace a platební metody, které rozšířístávající nabídku, takže dárci se určitěmají na co těšit.“Portál umožňuje snadné vyhle-dávání neziskových projektů dle růz-ných kritérií. Projekty neziskovek jsoupřehledně roztříděné podle místa pů-sobnosti, regionu, druhu pomoci čiplatební metody. Kromě možnostídarovat nabízí portál aktuální zprávy,

ankety a blogy, které se věnují téma-tům dárcovství nebo společenské od-povědnosti.Chcete-li pomoci jinak než fi-nančně, máte také možnost. Pomá-hat můžete třeba jako dobrovolník,a  to svými schopnostmi a  časem.V sekci „Daruj svůj čas“ si stačí vybratz aktuální nabídky dobrovolnickýchpozic v jednotlivých neziskovkách. Jejen na vás, zda pomůžete v útulku proopuštěná zvířata nebo nabídnete svézkušenosti marketingového specia-listy, právníka či kameramana. Pomá-hat můžete i prostřednictvím svéhopočítače. V sekci portálu nazvané„Daruj čas PC“ můžete pomoci v růz-ných výzkumech, zaměřených na-příklad na léčbu AIDS či dětských fo-rem rakoviny. A kdyby vám ani to ne-stačilo, máte možnost přidat sek fanouškům Darujspravne.cz na Fa-cebooku. K dnešnímu dni je jich vícenež 25 tisíc! Stačí kliknout.Michal Prokšíkmanažer dárcovských programů,Fórum dárců

Darujte snadno a rychle, darujte na Darujspravne.cz
Že nemáte peněz nazbyt? Darovat můžete třeba i stokorunu. Anebosvůj čas. A jestli jste úplně vytížení, dobrovolničit za vás může vášpočítač! Jak je to možné? Navštivte portál Darujspravne.cz a dozvítese to. Přečtěte si novinky na blozích, podívejte se, kdo všechno byuvítal váš dar – a třeba si vyberete. Stačí jen kliknout.

Dárcovství

Fundrasing

Ano, můžeme namítnout, že lidév Německu nebo Holandsku jsoubohatší a že tamní kultura filantropieje podstatně rozvinutější. Něco natom jistě bude, ale i v České republi-ce je velké množství lidí ochotnýchk dárcovství. Podle nedávných prů-zkumů a statistik daruje každoročněčeským neziskovkám nějaké financezhruba polovina obyvatel a v úhrnuse jedná o částku pohybující se kolem3 miliard korun. To není málo, že? Conapomáhá tomu, aby posílání jedno-rázových darů či zakládání trvalýchpříkazů bylo co nejjednodušší a i takdocela potěšující čísla ještě vzrostla?Před téměř deseti lety jsem měl tučest spoluzakládat koalici Za snadnédárcovství, která svedla dohromadyorganizace se zájmem o rozvoj indivi-duálního fundraisingu. Provedli jsme

úvodní průzkum a identifikovali hlavnípřekážky, které nám stály v cestě. Odté doby se nám povedlo přesvědčitvětšinu českých bank, aby přijímalyspeciální formuláře, prostřednictvímnichž lze zadat trvalý příkaz neboinkaso ve prospěch různých nezis-kovek. To umožnilo boom tzv. directdialogu, tedy oslovování lidí přímo naulicích se žádostí o podporu. Od tédoby se mnohé událo a v dnešní do-bě máme k dispozici několik dalšíchužitečných nástrojů.Jedná se zejména o oblast e-ban-kovnictví, které je dnes pro většinu li-dí nejjednodušší cestou k dárcovství.Proto dnes běžně využíváme napří-klad rozhraní www.darujme.cz, kteréumožňuje zadávat jednorázové nebotrvalé příkazy k zaslání daru jen s po-mocí platebních karet přímo ze

stránek jednotlivých organizací. Ten-to projekt iniciovala Nadace VIA. Po-pisovat systém DMS je dnes už takřkazbytečné. Tento způsob zasílaní dár-covských SMS, který se u veřejnostitěší široké oblibě, je vhodný přede-vším pro účely jednorázových sbírek.Lidem ochotným aktivně podpořit ně-jakou organizaci nebo projekt můžepomoci web www.darujspravne.cz.Na něm najdou několik desítek or-ganizací, které splnily podmínky pro-vozovatele, jímž je Fórum dárců, a pří-mo ze stránek projektu je možné ode-slat jednorázový dar, opět jednodušeprostřednictvím platebních karet.V zahraničí je též docela rozšířeni tzv. crowdsourcing nebo crowdfun-ding. Díky němu naleznete na jednommístě desítky jednorázových i dlou-hodobých projektů, které pro svoji

realizaci poptávají finance a on-linesledujete, kolik peněz potřebují a ko-lik se jim už sešlo. Nejznámější portáltohoto druhu je www.kickstarter.com.V  České republice na podobnémprincipu funguje například webwww.hithit.cz. Sečteno a podtrženo,dalo by se říci, že možností darovánímáme v Česku už docela dost. Teď jena samotných organizacích, aby ses žádostí o podporu dokázaly pro-myšleně obrátit na ty správné lidi. Bezdobrého fundraisingového plánua nadšeného fundraisera či fundrai-serky vám totiž nepomůžou ani sebe-lepší nástroje nebo portály.Hodně štěstí přeje Petr Machálekkonzultant neziskových organizací;bývalý ředitel Hnutí DUHA;www.petrmachalek.cz

Co nám pomáhá darovat
Podíváme-li se západním směrem, zjistíme, že většina tamních ne-ziskovek není závislá na grantech a dotacích. Naopak, nejedna z nichpokrývá až 100 % svých příjmů z individuálního či firemního fundrai-singu, tedy drobnými i většími dary od jednotlivců a firem. U nás jestále většina organizací nezdravě a neudržitelně přisáta na veřejnézdroje (jak české, tak evropské). To jednak omezuje jejich nezávislosta škrty či neznámá budoucnost evropských fondů mohou fatálně ohro-zit jejich existenci. Nadačních grantů také nepřibývá. Nezbývá, nežrozvíjet zmíněný individuální a firemní fundraising.

Darujte správně – někomu květinu,někomu svůj čas

http://www.neziskovky.cz
http://www.hledamerodice.cz
http://www.darujme.cz
http://www.darujspravne.cz
https://www.hithit.com/cs/home
http://www.kickstarter.com
http://www.petrmachalek.cz


Svět neziskovek 5/2013www.neziskovky.cz 9

v loňském roce přispěla firma E.ONdokonce finančním darem, takžejsme měli peníze i na občerstvenípro děti.

Anketa
Jaká byla vaše dosavadní nejlepší zkušenosts firemním dárcem?

Naše organizace nemá s dárcivelké zkušenosti, protože na-še cílová skupina (cizinci) je provětšinu obyvatel ČR velmi neatrak-tivní. Ač zkoušíme oslovovat různédárce, výsledek neodpovídá vy-

naložené energii. V podstatě jediné,na co sponzoři slyší, jsou příspěvkyna jednotlivé akce pro děti cizinců.Každoročně tak získáme drobnédárky na mikulášskou besídku(sladkosti, hračky, psací potřeby),

Helena Grundmanová
Most pro lidská práva, o. s.

J ako fundraiserka pracuji pro ČSOPSalamandr teprve krátkou dobu –něco přes půl roku. Na všech ško-leních, kterými jsem prošla, mě upo-zorňovali, že nejčastější odpovědí,kterou uslyším, bude „ne“. Tento faktmusím bohužel potvrdit. Přesto senajdou výjimky, které se zajímajío  životní prostředí ve svém okolía podporují péči o něj. Má dosavadnínejlepší zkušenost je s firmou Conti-nental Automotive Systems CR, s. r. o.z Frenštátu pod Radhoštěm. Tatospolečnost nejen finančně podpořilaprojekt obnovy původní skladby bes-kydských lesů, ale v současné době

chystáme společnou týdenní akci vý-sadeb nových sazenic, do kteréspolečnost zapojí i své firemní do-brovolníky. Jsem svým založením op-timistka, a tak věřím, že firem, kteréocení a podpoří krásy beskydské pří-rody, bude časem mnohem víc.

Zdenka Vaníčková
manažerka PR, marketingua fundraisingu ČSOP Salamandr Firemní dárcovství je v  Českérepublice kapitola sama pro se-be. Je velice těžké a složité firmypřesvědčit o tom, že naše organiza-ce je tím nejvhodnějším příjemcemjejich podpory. Naše zkušenosthovoří o úspěšnosti získání daru odfirem, kde navážeme osobní kon-takt. Velmi záleží na naší důvěryhod-nosti, aby se firma ujistila, že jejichfinance budou skutečně využity veprospěch humanitární činnosti. Jetěžké popsat jednu nejlepší zku-šenost. V roce 2012 jsme získali darod 20 firem v hodnotě 573 tisíc ko-run a se všemi proběhlo velmi ko-rektní jednání. Nejlepší zkušenost

máme s letitými dárci, kde kroměpravidelné komunikace dojde kaž-doročně jen k  podpisu smlouvya převedení daru. Velmi dobrou zku-šenost máme s jednou bankou, kdejiž druhým rokem probíhá nejen dár-covství, ale i dobrovolnická činnost.

Petra Cihlová
ředitelka Raná péče EDA, o. p. s.

Fairtrade Česká republika jev tomto ohledu poněkud spe-cifickou organizací. Neděláme kla-sický fundraising, tj. neoslovujemejednotlivé firmy s žádostí o finančnídar, nýbrž spolupracujeme s  ob-chodníky, kteří se věnují dovozua zpracování či prodeji výrobků seznámkou Fairtrade®. Tito obchodní-ci pak nejen zvyšují povědomío „férovém obchodu“, ale také od-vádějí určité procento z obratu těch-to výrobků na licenčních poplatcích.V tomto ohledu máme zatím nej-lepší zkušenost se společností Tchi-bo. Tato společnost nejenže pro-dává ve všech svých provozovnáchvýhradně nápoje se známkou Fair-trade®, ale zahrnuje filosofii podpo-ry pěstitelů v zemích globálního Jihudo všech svých aktivit. V současnostispolečně realizujeme sérii školení

pro všechny zaměstnance společ-nosti Tchibo o certifikaci Fairtradea chystáme společnou akci v rámciTýdne pro fair trade. Společenskáodpovědnost firem (CSR) zde nenípouhou frází a  marketingovýmtahem, ale stává se součástí všechčinností společnosti. Tento trendvelmi vítáme a věříme, že principspolečenské odpovědnosti jako sou-části tzv. core activities se v  bu-doucnu stane běžným i v dalších fir-mách.

Hana Chorváthová
vedoucí sekretariátu Fair TradeČeská republika Spolupráce Výboru dobré vůle –Nadace Olgy Havlové a ČSOB jezcela mimořádného charakteru.V roce 1995 jsme společně založiliprojekt Fond vzdělání na podporustudia nadaných dětí se zdravotnímči sociálním handicapem. Naše spo-lupráce se však týká celé řadyčinností, neustále se rozšiřuje a díkyní naše společné projekty procháze-jí neustálou inovací. Vždy beremena zřetel potřeby sociálně a zdra-votně handicapovaných, kteří jsounaši hlavní cílovou skupinou. Dospolečných aktivit se široce zapoju-jí také zaměstnanci banky: již čtvr-tým rokem se účastní běžeckých zá-vodů a Jizerské 50, přičemž výtěžekz  akcí jde na pomoc handicapo-vaným. Od roku 2011 pořádají cha-ritativní vánoční sbírky, tým běžců

ČSOB zvítězil v týmovém běhu naVolkswagen Maraton 2012 a uspo-řádal sbírku na pomoc nemocnýmdětem, CSR manažerka ČSOB Pavlí-na Folovská-Housová uskutečnilacharitativní expedici na Čo Oju v Hi-malájích (8  201  m n.m.). Při ná-sledných besedách v  dětskýchdomovech sdílela s dětmi své zá-žitky a byla jim inspirací k tomu, abynásledovaly své sny.

Monika Granja
manažerka PR a marketingu Výborudobré vůle – Nadace Olgy Havlové

http://www.neziskovky.cz
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V souvislosti s podporou pěstoun-ské péče zahájil Nadační fondJ&T na podzim minulého roku celo-státní edukačně-náborovou kampaňnazvanou HLEDÁME RODIČE. „Dětimají vyrůstat v rodině, a pokud to z ja-kéhokoliv důvodu nemůže být rodinabiologická, zastoupí je v ideálním pří-padě náhradní rodiče. Ti umožní dítětivyrůstat v přirozeném prostředí a vy-tvořit si veškeré sociální i citové vazby,bez kterých se v dospělém životě neo-bejde. Jsou totiž věci, které se naučítea zažijete jen v rodině,“ vysvětluje dů-vody, které vedly k realizaci kampaně,ředitelka Nadačního fondu J&T MarieOktábcová.
Staňte se pěstouny –anebo je podpořte
Cílem kampaně HLEDÁME RODIČE jevyhledávat vhodné adepty na ná-hradní rodiče, posilovat zájem a infor-movanost veřejnosti o pěstounstvía zvyšovat tím i reputaci pěstounů ve

společnosti. Hlavním nástrojemkampaně jsou webové stránkywww.hledamerodice.cz s online po-radnou, dále bezplatná příručka natéma „Jak se stát pěstounem“ a infor-mační linka o pěstounství na čísle 800888 245. Kampaň je možné podpořitna facebookovém profilu „Hledámerodiče: Pěstouny“ či dobrovolným fi-nančním příspěvkem. Dárci budekromě dobrého pocitu odměnou ta-ké jeden z ručně vyrobených šperkůz limitované edice HLEDÁME RODIČEod designérek Báry Nussbaum a Te-rezy Šmahové.
Spolupráce po celéČeské republice
Patrony kampaně se stali herci DavidŠvehlík, Saša Rašilov a Ondřej Vetchý,které můžete vidět v reklamních spo-tech kampaně na obrazovkách Českételevize. Kampaň se prezentuje rovněžv síti venkovních reklamních plocha  na stránkách celostátních novin

Deník. „Lidem, kteří zvažují pomocohroženým dětem, chceme poskytnoutmaximální podporu. Neméně důležitýje i vzdělávací rozměr kampaně, kterámá široké veřejnosti zprostředkovat re-levantní informace o pěstounské péčia zároveň zvýšit prestiž pěstounů vespolečnosti,“ vysvětluje Marie Oktáb-cová. Kampaň HLEDÁME RODIČE jeunikátní svým rozsahem. Zasadila setotiž také o vznik sítě regionálních ne-ziskových organizací, které se věnujínáhradní rodinné péči. Tyto organiza-ce se starají o všechny zájemce, kteříse chtějí dozvědět více o pěstounsképéči nebo o tom, jak samotný výběrpěstouna v praxi probíhá. Síť spolu-pracujících NNO zájemcům rovněžumožňuje setkání s pěstouny z jejichregionu.
Evropský projektZn: NÁHRADNÍ RODIČ
Zástupci Nadačního fondu J&T letostaké odstartovali projekt „Zn. Ná-

hradní rodič“, který si klade za cíl vy-budovat iniciativu pro efektivní spolu-práci a aktivní  výměnu zkušenostía příkladů dobré praxe v oblasti ná-boru pěstounů. „V zapojení do celo-státní kampaně HLEDÁME RODIČE ne-zůstávají stranou ani krajští a regionálnípolitici a představitelé samospráv a OS-PODů. S těmi všemi se snažíme jednato vzájemné pomoci a spolupráci v na-ší snaze najít nový domov co největší-mu počtu opuštěných dětí,“ dodáváGabriela Lachoutová. Uvedenýprojekt, financovaný Evropským so-ciálním fondem, se zaměřuje pře-devším na orgány sociálně-právníochrany dětí krajských a obecníchúřadů (OSPOD) a nestátní neziskovéorganizace (NNO). Kromě již zmi-ňované tematické sítě pro sdílenízkušeností a poznatků ohledně nábo-ru a výběru profesionálních pěstou-nů připravil Nadační fond J&T sériikurzů na téma organizace výběrua náboru těch správných adeptů naroli náhradního rodiče. Tyto vzdě-lávací akce probíhají ve všech kraj-ských městech a jsou určené zástup-cům krajských i obecních OSPODů,úřadů práce a neziskových organizací.Olga Pohl

Náhradní rodina = šance vyrůstat v rodině
„Od svého vzniku se věnujeme především pomoci ohroženým dětem.Přispíváme jak na sanaci biologických rodin, tak na pomoc rodinámnáhradním. V minulém roce jsme aktivně podporovali přijetí novelyzákona o sociálně-právní ochraně dětí, která dává ohroženým dětemvětší šanci vyrůstat v rodině. Zároveň jsme spustili kampaň zamě-řenou na rozvoj pěstounské péče, která je u nás často podceňovanáa přehlížená,“ popisuje směřování Nadačního fondu J&T GabrielaLachoutová, předsedkyně jeho správní rady.

Pěstounství

CSR

Skupina ČEZ podporuje technickévzdělávání v České republice odroku 1992. Za tím účelem vytvořilaojedinělý vzdělávací program pro ško-ly, učitele i studenty, organizuje vlast-ní soutěže a povzbuzuje nadané stu-denty k větší účasti na matematickýcha fyzikálních olympiádách. „Technickéobory bohužel mezi mladou generacístále nepatří mezi příliš oblíbené a ne-dostatek absolventů pak citelně po-stihuje náš průmysl. Snažíme se protoukázat studentům i veřejnosti, že fyzikaa další přírodní vědy jsou velice zají-mavými a perspektivními obory,“ vy-světluje Pavel Puff, manažer útvaruStrategický nábor Skupiny ČEZ. Nada-ce ČEZ také připravila soutěž o Oran-žovou učebnu, v níž mohou školy zís-kat finanční příspěvek ve výši 200 ti-síc korun na nákup nebo moderniza-ci vybavení v učebnách fyziky, chemiea technických předmětů.V letošním republikovém finále Fy-

zikální olympiády si padesát talen-tovaných středoškoláků lámalo hlavunad čtyřmi teoretickými a jedním ex-perimentálním příkladem, které stu-denti v  běžných středoškolskýchučebnicích nenajdou. Nejlépe si s ná-ročnými úlohami poradili LubomírGrund (Gymnázium Ch. DoppleraPraha), Martin Raszyk (GymnáziumKarviná) a Jiří Guth (Gymnázium Čes-ké Budějovice, Jírovcova). Každý ze tříúspěšných řešitelů získal od SkupinyČEZ šek v hodnotě 10 tisíc korun nanákup pomůcek pro další studium.V rámci vzdělávacího programu Světenergie se středoškoláci mohou zapo-jit do otevřených besed o energetice.Pro školy, které besedu absolvovaly,pořádá Skupina ČEZ soutěže školníchdružstev Co víš o energetice. Vybranížáci středních škol zaměřených naelektrotechniku a energetiku mohouabsolvovat třídenní program složenýz přednášek, besed a exkurzí na vy-

braná pracoviště Skupiny ČEZ a po-slední den složit tzv. Energetickou ma-turitu. „Test mi připadal vcelku jedno-duchý, čekal jsem těžší otázky. Nej-zajímavější mi přišla přednáška o chyt-rých sítích, ale i další besedy byly navelmi dobré úrovni. Z praktické části semi nejvíce líbily ukázky techniky prácepod napětím,“ zhodnotil třídenní aktivi-tu loňský „energetický maturant“Mar-tin Justl. „Pokud se mi podaří opravduodmaturovat, rád bych ve studiíchpokračoval na ČVUT na fakultě elektro-technické. Po ukončení vysoké školy seuvidí, již několik let hlásím, že chci býtgenerálním ředitelem ČEZu,“ doplnilrozesmátý Justl.ČEZ pořádá soutěže i pro vysoko-školáky – o nejlepší vědecký a tech-nický projekt nebo o nejlepší diplo-movou a doktorandskou práci v ob-lasti elektroenergetiky. Aktuálněprobíhá registrace na Letní univerzi-tu, určenou studentům technických

vysokých škol, kteří se zajímají o ja-dernou energetiku. Stážisté se běhemdvou týdnů seznámí s fungováním Ja-derné elektrárny Temelín nebo Du-kovany, vyslechnou přednášky za-městnanců elektrárny i externích od-borníků. Cílem stáže je umožnitstudentům praxi v  provozu a  na-bídnout jim možnost budoucí spolu-práce či získání stipendia.ČEZ nezapomíná ani na učitele.Desetkrát ročně pro ně pořádá akre-ditované semináře, které jim pomá-hají zatraktivnit výuku fyziky a nabíze-jí nové metodické materiály. V rámciKlubu Světa energie mají učitelémožnost navštívit zajímavé energe-tické provozy.Více informací na: www.cez.cz/vzdelavaciprogram, www.kdejinde.cz,www.tretipol.cz nebo nawww.cezregionum.czSimona KaňokováSkupina ČEZ

Skupina ČEZ podporuje studenty technických oborů

http://www.neziskovky.cz
http://www.hledamerodice.cz
http://www.cez.cz/vzdelavaciprogram
http://www.kdejinde.cz
http://www.cez.cz/vzdelavaciprogram
http://www.tretipol.cz
http://www.cezregionum.cz


Svět neziskovek 5/2013www.neziskovky.cz 11

V minulosti se do soutěže zapoji-ly a  byly oceněny napříkladkampaně nestátních neziskových or-ganizací DebRA ČR, Diakonie ČCE,Sdružení Linka bezpečí, Startujeme,Amnesty International ČR, Člověkv tísni, Celé česko čte dětem, Posázavínebo Nadace Vodafone.A co vítězům ocenění v soutěži Ži-hadlo roku přináší? Ředitelka obecněprospěšné společnosti Posázaví Bo-huslava Zemanová, zastupující or-ganizaci, která vloni zvítězila v katego-rii rozhlasový spot, k  tomu uvádí:„Ocenění pro nás bylo především ob-rovskou prestiží, protože jsme dokáza-li obstát v  konkurenci velkých celo-plošných kampaní. Přineslo nám pře-devším dobrý pocit z  toho, že spot,vyrobený sice na koleně, ale s láskoua velkým zaujetím pro věc, dokáže za-ujmout i porotu složenou z odborníků.Nejvíc si ale považujeme ohlasu, kterýnaše rozhlasová pozvánka vyvolala

u samotných dobrovolníků, kteří se po je-jím odvysílání hlásili k úklidu řeky Sázavy.Podobným způsobem je proto zvemek účasti na akci i v letošním roce.“Ředitelka obecně prospěšné spo-lečnosti Celé česko čte dětem EvaKatrušáková dodává: „Soutěž o nej-lepší česko-slovenskou veřejně pros-pěšnou reklamu Žihadlo má za léta svéexistence velmi dobrý zvuk, což doklá-dá také zvyšující se počet přihlášenýchneziskových organizací. Celé Česko čtedětem, o. p. s. se této soutěže zúčastni-la již podruhé a v obou případech zís-kala ocenění, vloni dokonce ve dvou ka-tegoriích. Obstát v tak velké konkuren-ci skvěle vymyšlených a provedenýchreklam, ať už televizních, tištěných či in-ternetových, které propagují alarmujícíproblémy z různých oblastí naší spo-lečnosti, je pro nás velká čest. Prezenta-ce našich neziskových aktivit vůči našimsponzorům, mediálním partnerům,podporovatelům či spolupracujícím

subjektům a jednotlivcům tak nabývávyšší prestižní hodnoty. Díky silnémumediálnímu dopadu „Žihadla“ vysíláCelé Česko čte dětem do povědomí ši-roké veřejnosti další důležité signálya motivaci k zavedení každodenního ri-tuálu předčítání dětem. Účast v tétosoutěži každopádně měla a má pro na-ši neziskovou organizaci velký přínos.“Stejně jako minulý rok se i letosmohou do soutěže zapojit nestátníneziskové organizace a příspěvkovéorganizace z celé České a Slovenskérepubliky, které medializují veřejněprospěšný projekt. Ze soutěže jsouovšem vyloučeny kampaně příspěv-kových organizací, které propagujíprodej vlastních výrobků či služeb,například prostřednictvím plakátů čiupoutávek na divadelní představení.Organizace mohou své kampaně bez-platně přihlásit do čtyř kategorií:tištěná reklama, televizní a kino spot,rozhlasový spot a internetová kam-paň. O vítězích rozhodne odbornáporota. Svého vítěze si od loňskéhoročníku může zvolit také široká ve-řejnost prostřednictvím on-line hla-sování.Slavnostní vyhlášení výsledkůa ocenění vítězných kampaní se letosza podpory tradičního partnera sou-těže ČSOB uskuteční v druhé polovi-ně listopadu 2013 v prostorách Erasvět v Praze 1.
Bližší informace o soutěži naleznetena: www.zihadloroku.cz.Alena SladkáNeziskovky.cz

Přínosy vítězství v Žihadle roku aneb Jak tovidí oceněné organizace
Letošní rok se již posedmé uskuteční Žihadlo roku, soutěž o nejlepšíveřejně prospěšnou reklamní kampaň, jejímž pořadatelem je obecněprospěšná společnost Neziskovky.cz. Cílem soutěže je upozornit nakvalitní kampaně neziskových organizací, které podněcují společnostk veřejně prospěšným aktivitám.

Soutěž

Nejlepším rozhlasovým spotem roku 2012 byl vyhlášenspot „Čistá řeka Sázava“ – Posázaví, o. p. s. ve spolupráci s Art Shock, s. r. o.

Cenu veřejnosti 2012 obdržela internetová kampaň „Respekt“ Domova SueRyder, o. p. s. ve spolupráci s Arnold Prague, s. r. o. Kampaň získala 1 017hlasů z celkového počtu 4 199 hlasujících.

http://www.neziskovky.cz
http://www.zihadloroku.cz
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NGO Market společenská téma-ta Evropského roku pravidelněsleduje a každoročně jim věnuje částsvého programu. V uplynulých letechtak vzniklo například dobrovolnickécentrum (u příležitosti Evropskéhoroku dobrovolnictví) nebo tematickávýstava k roku aktivního stárnutí a se-niorů. Letošní téma jsme se rozhodliuchopit v širších souvislostech, prokteré používáme sousloví „aktivní ob-čanství.“ Aktivní občan je podle nás

každý, kdo se zajímá o sebe a svésousedy, o místo, kde žije i o okolníspolečnost. Aktivní občan uvažujeo souvislostech okolního světa, o dů-sledcích svého jednání a věří, že jakojednotlivec má sílu i možnost usku-tečnit změnu.Diskusi o aktivní občanské participa-ci jsme se rozhodli v průběhu letošníhoNGO Marketu podpořit prostřednictvímAbecedy aktivního občana, která při-náší řadu rozličných témat a nabízí pří-

ležitost k debatě a zamyšlení. Při pří-pravách Abecedy jsme si uvědomili, žeprávě na veletrhu neziskovek se každo-ročně potkáváme se stovkami aktivníchobčanů. Někteří prezentují vystavujícíorganizace, většina z nich však patřímezi návštěvníky, kteří na NGO Marketpřicházejí s  cílem získat informace,vzdělat se a mnozí také s chutí aktivněse zapojit do činnosti neziskovek. Dě-kujeme proto všem návštěvníkůmi účastníkům NGO Marketu za to, že

svou účastí vyjadřují svůj aktivní spole-čenský postoj. Ester PěknáNadace Forum 2000

NGO Market představuje: Abeceda aktivního občana
Od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie takzvané Evropské roky s cílempodpořit celospolečenskou diskusi o důležitých tématech evropsképolitiky. Letošní rok je věnován evropskému občanství a jeho záměremje podpořit občany v aktivnějším využívání svých práv. Evropanéo svých právech často ani nevědí a nemají představu, jakým způsobemse jich domáhat. Mezi tato práva přitom patří nemalé výdobytky, jakonapříklad možnost volného pohybu pracovníků či možnost bezplatnéhořešení sporů na vnitřním trhu EU.

Téma

Projekt

Mezi ně patřila i Michaela Stra-ková ze Zlína, maminka dvoumalých dětí, která se do práce vrace-la po šesti letech. „O projektu jsem sedozvěděla od kamarádky, která v jehorámci absolvovala rekvalifikační kurzPečovatelka o děti od tří let. Další infor-mace už jsem hledala cíleně na we-

bových stránkách garanta projektu,“vzpomíná Michaela. Sama byla posta-vena před volbu, na co se profesnězaměřit. Původně se chtěla vydat vestopách své kamarádky, ale ukázalose, že tento kurz je pro mámu s dvě-ma ratolestmi příliš časově náročný.Přihlásila se tedy do kurzu Základypodnikání. „Rozhodující bylo, že kurz

nevyžadoval tolik času, byl zdarmaa nejvíce mi imponovalo, že nabízeli hlídání dětí.“Michaela se již na mateřské dovo-lené rozhodla, že do původního za-městnání se vrátit nechce. „Zároveňs tím jsem si ale uvědomila, že nechathledání nové práce na později se nemu-

sí vyplatit a že bez nějaké rekvalifikacena trhu práce asi neobstojím,“ říká.Hnacím motorem bylo i to, že se jakočerstvá maminka zapojila do různýchdobrovolnických aktivit v oblasti vol-ného času a taková práce se jí líbila.I proto si ke kurzu podnikání přidalaještě kurz Zážitkové pedagogiky.

Dělám, co mě baví
Nakonec Michaela Straková strávilav projektu necelý rok. Štěstí se na niusmálo v  podobě dotovaného pra-covního místa, které jí organizátořiprojektu našli u jedné neziskové or-ganizace. „Hodně si toho považuji, dě-

lám, co mě baví, pomáhám rozjíždětvolnočasové aktivity. V komerční sféřebych to dělat nemohla, ale neziskovkatu šanci nabízí. Znalosti, které jsemv kurzech získala, využívám praktickydenně a v duchu jsem si už mnohokrátblahopřála, že jsem se do tohoto zapo-jila,“ neskrývá spokojenost s návratemdo pracovního života Michaela.

Zapojení do obdobných projektůvřele doporučuje: „Vzdělávat se je nutnéi během rodičovské dovolené. Dobře vím,že rodičovská dovolená žádnou dovo-lenou není, je to časově, psychicky i fy-zicky hodně náročná činnost a často jedoprovázena i stresem. Přesto je třebasi na kurzy, jaké jsem absolvovala třebajá, čas prostě najít. Mamky malých dětíto opravdu posune dál. Zvláště pak ty,které nemají vysokoškolské vzdělání. Jejisté, že po několika letech doma se pra-covní místo hledá velmi těžko, sebevě-domí jde velmi rychle dolů a tak je kaž-dá pomoc v tomto směru vítána.“Pokud vás příběh paní Michaelyzaujal a chcete se o projektech OPLZZ a možnostech, které nabízí, do-zvědět víc, podívejte se i na další pří-běhy.Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Cesta zpátky vede vpřed
Hledat si práci po rodičovské dovolené jev současnosti pěkný oříšek. Pracovních místje méně než dřív, uchazečkám po mateřskéchybí profesní kontinuita a leckterýzaměstnavatel dá raději přednost někomu„mladému a dynamickému.“ Naštěstí existujíprojekty podpořené Evropským sociálnímfondem, které bezplatně nabízejí vzdělávánía rekvalifikační kurzy. Jedním z nich bylprojekt Cesta zpátky, kterým v posledníchdvou letech prošlo na pětaosmdesát účastnic.

Rodičovská dovolená žádnou dovolenou není, je časově, psychicky i fyzickynáročná. Přesto je třeba najít si čas na vzdělávání. Posune vás to dál.

http://www.neziskovky.cz
http://www.esfcr.cz/projekty/pribehy
http://www.esfcr.cz/projekty/pribehy
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Letošní rok se nese v duchu ev-ropského občanství, a to ne ná-hodou. Je organizován při příležitosti20. výročí zavedení těchto pravidel-ných informačních kampaní. Evrop-ské občanství v sobě zahrnuje mnohápráva, která automaticky náleží kaž-dému občanu členského státu EU.Podle průzkumu Evropské komise sivšak mnoho občanů těchto práv nenívědomo, a proto je také nemohoudostatečně využívat.Právě tento problém by měl le-tošní Evropský rok pomoci vyřešit.Zjednodušeně řečeno, Evropský rokobčanů je široká informační kampaňrealizovaná Evropskou komisí vespolupráci s partnery, a to na celoev-ropské úrovni, ale samozřejmě je do-plněna i o dílčí aktivity členských stá-tů. V České republice má tuto kampaňna starosti Zastoupení Evropské ko-mise v ČR spolu s Odborem infor-mování o evropských záležitostechÚřadu vlády ČR a Aliancí Evropskéhoroku 2013 v ČR.Během celého roku se na témaERO 2013 uskuteční různé typy akcí.Praktické informace o svých právech,možnostech i povinnostech a o fun-gování EU získají občané např.prostřednictvím seminářů pro ve-řejnost, které jsou připravoványv jednotlivých regionech. Aktivně sebudou moci zapojit nejen do dialoguna téma práva v EU, ale i do nejrůz-nějších soutěží a průzkumů. Zábavupřinesou kulturní akce v kinech a vevýstavních síních. Na své si přijdoui zájemci o poučení, pro něž budoupřipraveny odborné konference. De-taily o akcích jsou v průběhu celéhoroku zveřejňovány na stránkách ko-ordinátorů a partnerů.
Základní právaobčana EU
Základní práva občanů EU vyplývajíz Evropského občanství, které bylodefinováno Smlouvou o Evropské Unii(Maastrichtskou smlouvou) a pozdě-ji rozšířeno Amsterodamskou smlou-vou. Každá osoba, která má státní pří-slušnost členského státu, má zároveňstatus občana Unie. Tato dvě občan-ství se nenahrazují, nýbrž doplňují.Občané díky členství svého státu v EU

tak nabývají dalších nových práv a vý-hod, o kterých je dobré vědět.Jedním ze základních a nejdůleži-tějších práv je možnost volného po-hybu na pracovních trzích EU, tedyprávo hledat si pracovní příležitostive všech členských státech. S tím jespojeno samozřejmě právo cestovatnebo se usadit kdekoliv na územíUnie. Nedílnou součástí smluv je dá-le právo na stejné zacházení se za-městnanci neboli zákaz diskriminacev zaměstnání, např. na základě etni-ka, věku, sexuální orientace apod.Občan má rovněž právo na studi-um, vzdělávání se a přípravu na bu-doucí povolání, uskutečňování výzku-mu nebo poskytování služeb na úze-mí celé EU bez ohledu na to,z kterého členského státu pochází.Neméně důležitá jsou práva v ob-lasti participace. Občan má právo vo-lit nebo být volen do Evropského par-lamentu nebo do zastupitelstevv místě svého bydliště, má právo po-dat petici k Evropskému parlamentu,obrátit se na Evropského ombudsma-na nebo podat stížnost k Evropskékomisi.Pro cestovatele je důležité právo naochranu ze strany zastupitelských or-gánů. V zemi, kde chybí diplomatickézastoupení členského státu, ze kteréhodaný cestovatel pochází, má právopožadovat pomoc od konzulátu nebovelvyslanectví jiného členského státuna stejné úrovni, jakou by diplomatickýúřad poskytl svým občanům.
Vybrané okruhy právobčanů EU
Kromě základních práv mají občanéčlenských států ještě mnoho dalšíchevropských práv, která by měla slou-žit hlavně k usnadnění a pomoci přiřešení nenadálých, ale i zcela běžnýchsituací. Povědomí o těchto právech jetaké velmi malé, ačkoliv jsou v každo-denním životě velmi užitečná.
Zdravotní péče a sociálnízabezpečení
Dle stanovených předpisů jsou ob-čané EU oprávněni vyhledat lékař-skou pomoc v jakémkoliv členskémstátě s tím, že náklady zpravidla pro-platí zdravotní pojišťovna v  místě

trvalého pobytu. V případě přesunutrvalého pobytu do jiné členské zeměje občan povinen platit sociálnía zdravotní poplatky pouze v jednézemi, zpravidla v té, ve které se zrov-na nachází, i když např. pracuje vevíce zemích najednou. Dávky pak po-bírá také pouze v této dané zemi.
Nakupování on-line
Nakupování zboží na internetu jev dnešní době moderní a stále hojně-ji využívaná spotřebitelská aktivita,a proto se i pro tuto oblast rozhodlaEU stanovit jasná pravidla a z nich vy-plývající práva pro své občany. Pri-márně je zakázána diskriminace. Ob-čan EU má právo na stejnou cenu zazboží nebo služby, jaká byla nabídnu-ta domovskému zákazníkovi. Dále máprávo na dvouletou záruční lhůtu,která začíná běžet ode dne dodánízboží a během níž má právo poža-dovat opravu nebo výměnu. On-linekoupě zboží také umožňuje navrácenízboží bez udání důvodu ve lhůtě sed-mi pracovních dní od dodání. Soukro-má osoba má záruku, že při nákupuplatí DPH pouze jednou, daň bývá od-vedena ve státě, ze kterého je zbožíodesíláno.
Cestování
Problematika cestování je úzce spo-jena s volným pohybem osob v EU,proto je jí také věnována podstatnáčást práv občanů.Pokud se občané setkají s prob-lémy při mezinárodních cestách poEU, mohou v konkrétních případechvyužít práva na vrácení peněz nebofinanční náhradu. Rozhodne-li se ob-čan např. cestovat letadlem, zajisté

se mu budou hodit práva spojenás osobní leteckou dopravou. Tatopráva chrání osoby tělesně postiženénebo se sníženou pohyblivostí předdiskriminačním zacházením. Při ode-pření nástupu na palubu z důvoduprodeje více letenek než je kapacitaletadla mají pak všichni cestující ná-rok na kompenzaci až do výše 600EUR. Obdobně je tomu v případěvelkého zpoždění letu. K  finančníkompenzaci navíc musí dopravce ces-tujícímu poskytnout běžné služby ja-ko je občerstvení nebo ubytování, aletřeba i nadstandardní telefonní hovornebo dopravu na místo ubytování.Právo na asistenci a kompenzace mátaké cestující, který zvolí dopravu že-lezniční.
Studium
Státní příslušník členské země EU máprávo studovat v kterékoli jiné členskézemi za stejných podmínek jako ob-čané dané země. Bez ohledu navstupní požadavky nesmí být v žádnéčlenské zemi EU občanovi odepřenostudium z důvodu státní příslušnosti.Podmínkou přijetí ale může být zna-lost jazyka prokázaná zkouškou.Školné by nemělo být vyšší než proobčany dané země a lze rovněž uplat-ňovat nárok na stipendium. Problémzůstává se vzájemnou uznatelností vy-sokoškolských diplomů. Pro tuto ob-last zatím neexistuje žádný společnýautomatický postup. Je tedy lepší siuznání zjistit vždy dopředu.EU nabízí i speciální studijní pro-gramy. Hojně využívaným je výměnnýprogram Erasmus. Podpora EU v ob-lasti vzdělávání není určena pouze prostudenty univerzit, ale i pro absolven-ty, kteří potřebují praxi pro přijetí dozaměstnání, učně a  další. Velmiúspěšným programem je např. Co-menius. Omnimedia s. r. o.

Evropský rok občanů 2013
Evropské roky, tematicky zaměřené celoroční a celoevropské kam-paně, se konají již od roku 1983. Pořádá je Evropská unie na podporuinformovanosti občanů žijících na území EU. Jejich cílem je vyvolánícelospolečenské diskuze o důležitých tématech i každodenních aspek-tech evropské politiky a života evropských občanů. Rok 2012 byl vě-nován aktivnímu stárnutí a mezigenerační solidaritě. O rok dříve seveřejnost měla možnost blíže seznámit s tématem dobrovolnictví.

Evropská unie

Užitečné odkazy
▪ Oficiální evropské stránky ERO 2013:europa.eu/citizens-2013/cs/home
▪ Webový odkaz na stránky Zastoupení Evropské komise

v ČR k ERO 2013: ec.europa.eu/ceskarepublika/news/130104_evropsky_rok_obcanu_cs.htm
▪ Informační portál Úřadu vlády ČR Euroskop:www.euroskop.cz/9049/sekce/evropsky-rok-obcanu-2013/.

http://www.neziskovky.cz
http://www.gaudiaprotirakovine.cz
http://europa.eu/citizens-2013/cs/home
https://www.euroskop.cz/9049/sekce/evropsky-rok-obcanu-2013/
http://ec.europa.eu/ceskarepublika/news/130104_evropsky_rok_obcanu_cs.htm
http://ec.europa.eu/ceskarepublika/news/130104_evropsky_rok_obcanu_cs.htm
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Poradna pro život s postiženímLigy vozíčkářů nabízí trpělivoua pomocnou ruku v problémech s le-gislativou, s příspěvky, s důchody,s kompenzačními pomůckami. Sociálnípracovnice jsou na bezplatné lince při-pravené řešit jakýkoliv problém tohotorázu, ať se na ně obrátí klienti s  ja-kýmkoliv hendikepem z Hranice u Ašenebo z Hrčavy na východní Moravě. Po-máhají klientům s přípravami na jednání

s  úřady, podporují je v  uplatňovánísvých nároků, věnují se jednotlivým pří-padům individuálně. Člověk si pak ne-musí zoufat, že je na hromadu para-grafů sám. Mezi telefonáty připravujíi besedy či publikaci Nápadník, kde jsouveškeré legislativní novinky přehledněshrnuty. Neméně důležitý a pravidel-ně aktualizovaný informační portál(www.ligavozic.cz/ip) doplňuje tuto pale-tu informačního servisu.

Pomoc v odstraňování bariér jedalší projekt, který má za sebouřadu úspěchů. Kompletní audit pří-stupnosti fakult Vysokého učení tech-nického, mapování bezbariérovostiprostor muzejních nocí nebo řešeníbezbariérového WC v Brně v ulici Još-tova. Konzultujeme projekty firem, in-stitucí, akcí i domácností, a to přímoi na dálku. Publikace Bydlení bez ba-riér se stala oblíbenou příručkou, kte-rá shrnuje čtivě a přehledně tzv. bez-bariérovou vyhlášku, infoportál na-bídne studentům architektury a sta-vebních fakult výukový materiál o od-straňování bariér.Pětkrát ročně tištěný, každý denaktualizovaný webový časopisVozíčkář navazuje na dlouhou tradici.Po 25 letech ještě nepřestal čtenářebavit. Lifestylový magazín i informacez  aktuálního dění i  z  legislativy, ne-typická témata či zajímavé tipy a radypro běžný život s hendikepem. Časopis

posíláme zájemcům zdarma, stránkywww.vozickar.com jsou pro vás k dis-pozici zrovna tak.Psí pomocníci – nejen asistenti.Liga vozíčkářů zdarma cvičía  předává superhrdiny lidem sezdravotním hendikepem, kteří tak zís-kají pomocníka, terapeuta a kamará-da v jednom. Asistenční pes nejenžedokáže podat upuštěné věci, otevřítdveře, podat zvonící telefon nebo po-moci se svlékáním, ale také svého pá-níčka aktivizuje, pomáhá mu komu-nikovat s okolím a zvyšuje jeho se-bevědomí. Terapeutický výcvik navícumožní úžasné propojení člověkaa zvířete, které dokáže divy.Výcvik jednoho psa stojí 200 tisíckorun a stát na něj nijak nepřispívá.Jedinou možností, jak lidem takové-ho pomocníka zprostředkovat, je te-dy poprosit sponzory a dárce. A odtoho je tady Batdog …Postižení objektivem fotoapa-rátu. To je hlavní téma letos jižosmnáctého ročníku fotosoutěžeŽivot nejen na kolech. Každý rok seúčastní stovky fotografů, snímky hod-notí odborná porota v čele s Jindři-chem Štreitem, každý rok jsou uděle-ny hodnotné ceny. Každý rok seuskutečňuje další výstava, na níž jsoufotografie zachycující okamžiky zeživota lidí s hendikepem takové, jakéve skutečnosti jsou – veselé, smutné,povzbudivé i rezignující.Život Ligy vozíčkářů je však, jak užjsme v úvodu naznačili, mnohem pes-třejší. Nahlédněte do něj na novýchwebových stránkách www.ligavozic.cz,navštivte nás v Bzenecké 23 v Brně-Vi-nohradech nebo na letošní výstavěRehaprotex a připojte se. Dobrovolní-ci, příznivci, klienti a  přátelé, to jemotor naší práce. Motor k  tomu,abychom lidi se zdravotním posti-žením podpořili v  životě dle jejichpředstav. Aneta Šedášéfredaktorka časopis Vozíčkář

Liga vozíčkářů: Pestrý svět i s hendikepem
Brňanům, Jihomoravanům a lidem z Kraje Vysočina nemusíme Liguvozíčkářů dlouze představovat. Osobní asistenci, sociální rehabilitaci,podporu zaměstnávání lidí se zdravotním hendikepem, Centrumdenních služeb nebo Bezbariérové divadlo Barka a další akce, festivalya kampaně organizuje tato nezisková organizace ve zmíněnýchregionech už 23 let. Je však minimálně pět důvodů, proč by o ní mělivědět lidé z celé České republiky. Každý z nich má své „Pé“.

Představení člena AVPO

Kontaktujte nás:
▪ prostřednictvím internetové poradny
▪ prostřednictvím bezplatné telefonní linky  800 100 250  (v pondělía středu od 9 do 13 hod. a v úterý a čtvrtek od 12 do 16 hod.)
▪ e-mailem na adrese: poradna@ligavozic.cz
▪ přes Skype: poradna_pro_zivot_s_postizenim (v pondělí a středuod 9 do 13 hod. a v úterý a čtvrtek od 12 do 16 hod.)
▪ písemnou formou, dotazy zasílejte na adresu organizace:Bzenecká 23, 628 00 Brno

Asistenční psi pomáhají každý den. 
Podpořte čtyřnohé superhrdiny.

Už jste viděli příběh Batdoga? Psí superhrdinové sice neumí létat, zato pomáhají lidem s hendikepem žít 
samostatně a nezávisle. Umí otevřít dveře, sundat ponožky, předvídat záchvaty a mnohem víc. Podívejte 
se na reklamní spot i na příběhy šťastných klientů Ligy vozíčkářů na www.batdog.cz.

Podpořte fi nančně náročný výcvik, na nějž stát nepřispívá: 
odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS PESASISTENT na telefonní číslo 87 777 
(cena DMS je 30 Kč, Liga vozíčkářů obdrží 27 Kč).

Pomoci můžete i přímým bankovním převodem na účet číslo: 27750207/0100.

Liga vozíčkářů, Bzenecká 23, 628 00 Brno, tel.: 537 021 493, info@ligavozic.cz, www.ligavozic.cz

http://www.avpo.cz
http://www.gaudiaprotirakovine.cz
http://www.ligavozic.cz
http://www.ligavozic.cz/ip
http://www.vozickar.com
http://www.ligavozic.cz/?akce=225
mailto:poradna@ligavozic.cz
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Onemocnění závažnou a životohrožující chorobou je psy-chicky náročnou situací, která vyža-duje mnoho změn v osobním životěpacienta i  jeho nejbližšího okolí.Všichni dotčení čelí naléhavým pro-blémům, které by měli mít možnostkonzultovat. Ne každé zdravotnickézařízení však má svého psychoterape-uta nebo psychologa a zdravotní per-sonál obvykle nemá kapacity na to,aby se těmito záležitostmi podrobně-ji zabýval.
O co usilujeme?
Posláním sdružení Gaudia proti ra-kovině je zaplňovat tuto mezeru. Pří-mo spolupracujeme s nemocnicemi,kde jsou onkologičtí a jinak nemocnílidé hospitalizováni, a dále nabízímeambulantní konzultace v našich cent-rech v  Praze a  Brně. Nemocnýma jejich blízkým poskytujeme péči od-borníků z oborů psychologie, psy-choterapie, psychiatrie, sociálnípráce a práce s tělem.Usilujeme také o to, aby psychote-rapeutická péče a podpora nebyla naonkologických odděleních něčím vy-děleným, ale aby se stala přirozenou

součástí léčebného procesu. Vzdě-láváme zdravotníky v základech efek-tivní komunikace, aby tam, kde neníodborný psychoterapeut k dispozici,dokázali i oni sami pomáhat rozhovo-rem. Snažíme se působit na lékařea sestry, aby se chovali k pacientůms potřebným respektem k jejich in-

dividuálním potřebám a dokázali vy-užít jejich touhu po uzdravení (tj.vzdali se své expertní pozice tam, kdeto pacientům neprospívá). Tímto způ-sobem chceme přispět k tomu, abyse prostředí zdravotnických zařízenístalo lidsky přívětivější a důstojnější
V čem naše prácespočívá?
Jsme vedeni předpokladem, že to, čímse pacient trápí, nejsou fakta, alepředstavy a očekávání s těmito faktyspojené. Považujeme za důležité sly-šet v tom, co klient říká, nějaké přání,k němuž se můžeme připojit, rozvíjetho a zkoumat jeho význam promě-ňujícím rozhovorem. Účelem našípráce není hodnotit smýšlení ani či-

ny našich klientů, ale objevit to cennéa silné v každém z nich, pomoci jimhledat nové možnosti, podnítit žá-doucí změny a ozdravné procesy.Pomocí rozhovorů s příbuznýmia blízkými osobami nemocných ře-šíme dopady sdělení diagnózy najejich osobní i pracovní život, otázkyvypořádání se se skutečností, s hospi-talizací, odloučením a strachem z bu-doucnosti. Naše podpůrná (tzv. su-pervizní) práce s  personálemnemocnic je vedena obdobnými prin-cipy.
Naše služby majínásledující podobu:
▪ Krizová intervence u  lůžkanemocného – práce s nemocnýmv  případě akutní psychické de-kompenzace.
▪ Socioterapie – jejím výsledkem jeúspěšná adaptace klienta navzniklou situaci a stabilizace jehosociální sítě. Z  toho důvodu jev  občanském sdružení Gaudiaproti rakovině také sociální pra-covnice, jejímž úkolem a cílem jevycházet vstříc těmto potřebámklientů. Pracuje v  nemocnicích,v centru Gaudia nebo dochází keklientům domů. Socioterapeutic-kým rozhovorem mapuje aktuálnípotřeby nemocných a pomáhá jim

orientovat se v možnostech řešeníjejich situace. Dále pomáhá klien-tům navazovat kontakty v dalšíchzařízeních jako jsou léčebny dlou-hodobě nemocných nebo hospice.
▪ Psychoterapeutické rozhovory– terapeutická práce s nemocnýmzaměřená na zvládání problému,na práci s významy a předpokladya řešení souvisejících témat.
▪ Asistence u sdělování diagnózypacientům nebo příbuzným –pokud si ji vyžádá lékař nebo for-mou následné konzultace s ne-mocným, který se sice dozvědělnutné informace, ale není jisté,jestli jim skutečně rozumí a jakáočekávání a předpoklady se v dů-sledku tohoto sdělení v jeho myslirozvinou.

▪ Práce s rodinnými příslušníky –za přítomnosti samotného pacien-ta nebo bez ní, dle objednávky zú-častněných osob – příbuzní mo-hou mít s okolnostmi pacientovaonemocnění vlastní problémy.
▪ Mediace kontaktu mezi nemoc-ným a zdravotním personálem.Terapeut nemá být prostřední-kem, ale zprostředkovatelemkontaktu, tzn. že jeho úlohou jepodporovat pacienta v tom, aby sibyl vědom svých možností a do-kázal si říkat o to, co potřebuje.Mediace může probíhat za příto-mnosti obou stran nebo se obtížeřeší individuálně s každou stranouzvlášť. Také zdravotničtí pracovní-ci mívají občas problémy se svýmipacienty, kteří se chovají nestan-dardně – i  v  takovém případěmohou využít služeb našich pra-covníků.
▪ Vzdělávání zdravotnického per-sonálu – týká se hlavně oblastikomunikačních dovedností(asertivní jednání, doprovázeníumírajících, správná komunikaces příbuznými a pozůstalými). Natěchto seminářích se jako lektořipodílejí právě psychoterapeutisdružení, kteří se zároveň zúčast-ňují mediačních konzultací pří-mo v nemocnici. Tyto služby jsouze strany zdravotníků velice vítány.
▪ Podpůrné metody práce s tělem– význam masáží je předevšímv  účincích dotyku a  tělesnéhokontaktu, zvláště pro lidi nemocné,

trpící chronickými bolestmi, jejichžtělo dlouhodobě strádá. Úlevný jevšak i pro osoby, žijící dlouhodoběve stresu, jako jsou příbuzní onko-logicky nemocných pacientů. V na-bídce služeb lze najít lymfatickémasáže, reflexní terapie, relaxačnímasáže.Všechny tyto služby musíbýt předem doporučeny ošetřují-cím lékařem-onkologem klienta.Mohou je však užitečně využíti příbuzní, kteří o nemocné častodlouhodobě a namáhavě pečují.
Pracujeme v nemocnicích v Praze a veZnojmě, ambulantně v Praze, Brněa okolí.
Více na: www.gaudiaprotirakovine.czIrena Kraftová

Gaudia proti rakovině, o. s.
U vzniku občanského sdružení stála v roce 2003 MUDr. Olga Kuner-tová. Gaudia proti rakovině je sdružením odborníků, které posky-tuje psychoterapeutické a psychosociální služby onkologicky či jinakvážně nemocným, ať již přímo u lůžka v nemocnici nebo ambulantně.Přináší také psychickou úlevu rodinám a blízkým pacientů. Zároveňvzdělává zdravotnický personál v komunikačních dovednostech.Snaží se být spojovacím mostem v době nemoci i po ní.

Představení člena AVPO

Naše služby jsou v nemocnicích poskytovány klientům ZDARMA.

http://www.avpo.cz
http://www.gaudiaprotirakovine.cz
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Trendy

Prokázání efektučinnosti NNO
Pokud se pustíte do poskytování slu-žeb nebo prodeje výrobků s úmyslemněco ovlivnit (ať už se jedná o jednot-livce, komunitu, lokální ekonomiku,životní prostředí, aj.), měli byste pro-kázat, že vaše činnost má požadovanýefekt. Z toho důvodu potřebujete vě-dět, čeho chcete dosáhnout a  ná-sledně si zvolíte takové ukazatele, kte-ré vám pomohou zjistit, zda se před-pokládaná změna děje. Ukazatel jepotřeba vybrat pečlivě. Měl by být proorganizaci dostatečnou výzvou, ale zá-roveň zůstat realistický, vzhledem kezdrojům organizace i možnostem mě-ření. Ke zvolení vhodného ukazateleje dobré zvážit, zda:
▪ je zaměřený na akci. Pomůže vámke zlepšení a je ve vaší moci jejovlivnit?
▪ je významný. Jde o  prioritu klí-čových stakeholderů (zaintere-sovaných stran) a  je tak pro or-ganizaci relevantní?
▪ měřitelný. Poskytne vám pravdivéinformace o nastalém efektu?
▪ jednoduchý. Je pochopitelný pro

ty, kteří jej využívají, a  je dosta-tečně snadné zjistit požadovanéinformace bez odborné pomoci?
Pro měření změny vždy zkoušejte vy-užít více než jeden a ideálně více neždva ukazatele. Budete si jistější, ževaše výsledky jsou platné a  odů-vodněné. Celkový počet ukazatelůnicméně udržujte měřitelný.Jakmile máte jasně definované, cochcete zkoumat, jaké informace po-třebujete a jaké ukazatele chcete vyu-žít, můžete přistoupit ke sběru dat.Existuje velké množství způsobů, jakdospět k požadovaným informacím,např. existující záznamy, dotazníkovášetření, osobní dotazování, skupinový

rozhovor, pozorování, analýza soci-álních médií aj. Výběr vhodné metodyzávisí na tom, jaké informace chcetezískat, a na čase a zdrojích, které má-te k dispozici. Například pro demon-straci změny v čase si můžete zvolit

základní hranici, která určuje, jaký jestav před vaším zásahem. S  toutohranicí poté porovnáte následnouzměnu. Pokud byste chtěli zjistit, ja-kou cestu s vámi ušli vaši klienti, kte-rým poskytujete služby, je potřeba,abyste se jich začali ptát hned při prvnínávštěvě a následně se pravidelně nastejné otázky přeptávali.
Nástroje k měřenídopadu činností NNO
Je mnoho rámcových systémů, me-tod a nástrojů, jak měřit výstupy, do-pad a společenský přínos. K dosaženísvých specifických potřeb organizacečasto nástroje pozměňují, aby je při-

způsobily každodenní praxi a systé-mu, přičemž nejvíce využívají jejichkombinaci. Některé nástroje jsouzdarma, použití jiných je spojenos vynaložením určitých nákladů. Ať jižnástroje jsou nebo nejsou spojeny

s přímými finančními náklady, jistézdroje vyžadují vždy.Existují nástroje k posouzení kvali-ty jako například Model excelenceEFQM, ISO 9000 nebo PQASSO (Practi-cal Quality Assurance System for SmallOrganisations). Jsou zde také systémy,jejichž cílem je skloubit do jednohonástroje strategického managementuvše, čeho by organizace chtěla dosáh-nout (např. Balanced Scorecard, Re-sult Based Management, StrategicPlanning Evaluation And Knowledgesystém). Tato metoda má svůj význam,protože práce na vytváření pozitivníchvýstupů a jejich měření není pro or-ganizaci samostatnou aktivitou. Nadruhou stranu mohou tyto systémyklást větší důraz na samotnou práciorganizace, zatímco výstupy jednot-livých činností jsou odsunuty na ved-lejší kolej. Většina z těchto systémůbyla primárně vytvořena pro businessa charitativní organizace a sociálnípodniky si je přizpůsobily.K dispozici jsou také nástroje, po-mocí kterých lze sledovat změny připráci s jednotlivými klienty v průběhučasu. Tyto nástroje využívají škály ne-bo mřížky mapy změn v dílčích ob-lastech života klientů. Jde napříklado metodu Outcomes Star (vyvinutoubritskou organizací Triangle Consul-ting). Tento nástroj podporuje a měřízměny při práci s ohroženými skupina-

mi lidí. Integruje v sobě klíčovou prácis klienty, monitorování i vykazování vý-sledků. Dále lze například využít meto-du Ledder of Change, Strengths andDifficulties Questionnaire aj.Alena Sladká

Metody měření dopadu činností NNO
Neziskové organizace poskytují služby, produkty, rozvíjejí dobrovolnic-tví a různými způsoby ovlivňují život komunit, v nichž působí. Po-chopit, vyčíslit, změřit a následně prezentovat změny, které díky jejichčinnosti nastávají, je však pro tyto organizace mnohdy značně ob-tížné. Proto se často potýkají s neporozuměním nebo dokonce čelí po-chybnostem o potřebnosti své existence. Tento článek představí pří-stupy k měření dopadu jejich aktivit, které navrhuje irská organiza-ce The Wheel, aby neziskové organizace byly schopné obhájit svojiužitečnost.

Transparentnost

Pro měření změny vždy zkoušejte využít více než jeden a ideálněvíce než dva ukazatele.

Hodnotit se bude několik oblastí:na prvním místě to, zda jsou klí-čové hodnoty dané neziskovky a její cí-lové skupiny v souladu s deklarovanýmposláním. Dalším bodem bude posou-zení správy a řízení organizace (včetněpřípadných konfliktů zájmů), kvalityfundraisingu a existence etických kode-xů. Při hodnocení se bude přihlížet ta-ké k využívání finančních prostředků naúčely poslání, transparentnost hospo-daření a schopnost organizace vlastnítransparentnost prezentovat.„Připravovaný systém hodnocení

spolehlivosti by měl do budoucna plnitroli samoregulačního nástroje ne-ziskového sektoru ČR. Do konce rokubudeme pracovat na metodice a veške-rých přípravných aktivitách, aby prvníneziskové organizace mohly obdržetznačku spolehlivosti již v roce 2014,“říká Marek Šedivý, prezident AVPO.„Jde nám o to, aby české neziskové or-ganizace měly možnost objektivnědoložit, že darované peníze poctivě vy-užívají na to, co slíbily,“ dodává Šedivý.Potřebu vzniku systému hodnoceníspolehlivosti necítí jen neziskové organi-

ce a dárci. O chybějícím samoregulačnímnástroji neziskového sektoru se mluviloi  v  souvislosti s  nálezy Výboru MO-NEYVAL Rady Evropy na semináři na-zvaném „Transparentnost nestátních ne-ziskových organizací jako prevence praníšpinavých peněz a financování teroris-mu“. Akci pořádala na začátku dubna Ra-da vlády pro nestátní neziskové orga-nizace ve spolupráci s Národohospodář-skou fakultou Vysoké školy ekonomickév Praze a Finančním analytickým útva-rem Ministerstva financí ČR. Olga Pohl

Jak se pozná spolehlivá organizace?
Úvahy nad tím, zda je ta která organizace seriózní, v budoucnuusnadní systém hodnocení spolehlivosti neziskových organizací.

Důkazem stability jsou pevné kořenya vnitřní provázanost

http://www.neziskovky.cz
mailto:kouc@tomaschytil.cz
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Seriál

Pokud jste na poslední dvě otáz-ky odpověděli: „žádný“ a „nijak“,čtěte dále. S podporou kouče bystemohli nabyté poznatky skutečněuplatnit. Jak by takový koučovací pro-ces mohl probíhat? Třeba jako u pa-na Karla, který nám poslouží jakomodelový příklad. Řekněme, že panKarel se rozhodl najmout si kouče,aby si lépe zorganizoval svůj pracovníčas. Pan Karel upřesňuje, že kvůli na-bitému pracovnímu programu nemů-že trávit dostatek času se svou rodi-nou. Kdyby toho neměl v práci tolik,mohl by chodit dříve domů.Jak jsme si objasnili v předchozíchdílech, koučování má klientovi pomo-ci dosáhnout vytčeného cíle. Kouč ne-udílí rady, ale podporuje klientav  nalezení vlastní cesty. V  našemmodelovém případě bude koučnejdříve ověřovat okolnosti stano-veného cíle. Bude si ověřovat, zda jde

o cíl, kterého chce pan Karel opravdudosáhnout. Opravdu chce trávit vícečasu s rodinou? Jak to bude vypadat,až se mu toho podaří dosáhnout? Te-dy – co konkrétně bude s rodinoupodnikat?Teprve poté bude kouči jasné, zdaje pan Karel k  dosažení cíle mo-tivován. Takové otázky vedou i kekonkretizaci představy splněného cí-le. Taková představa by měla být sa-ma o sobě motivující. Pokud budepan Karel s  nadšením líčit, jak sesvým synem postaví dlouho slibovanýmodel letadla AN-24, bude zřejmé, žechce změny dosáhnout.Naopak varovným znakem mohoubýt nejasné odpovědi jako: „to se uvi-dí, kolik by toho času bylo“ nebo „ženachce, abych občas pohlídal děti, abymohla jít cvičit“. Zde je třeba Karlovumotivaci podrobit detailnějšímuzkoumání. Nemusí to nutně zname-

nat, že Karel cíle dosáhnout nechce.Možná si jenom nedopřál konkrét-nější představy, co by s nabytým ča-sem podnikl.Teprve pokud má Karel oprav-dovou chuť k dosažení cíle, povedejej kouč k jeho konkretizaci. I při kou-čování se používá metodologieSMART. Cíl by měl být: konkrétní(Specific), měřitelný (Measurable), do-sažitelný (Attainable), odpovídající(Relevant) a časově ohraničený (Time-specific). V našem případě by tedy cílmohl být formulován následovně:„V horizontu tří měsíců si pan Karelpřeorganizuje svůj pracovní čas tak, abyv práci trávil v průměru 8 hodin denně“.S takto stanoveným cílem a ově-řenou motivací může začít samotnápráce na uskutečnění změny. Koučbude s panem Karlem probírat mož-nosti, jak konkrétní úkoly zvládnoutefektivněji, budou zjišťovat, které typy

úkolů zabírají panu Karlovi nejvíce ča-su a podobně. K úspěšnému nastar-tování cesty ke splnění cíle je dobrési stanovit, jaký bude ten „první krů-ček“. V případě pana Karla to můžebýt, že „příští pátek půjde domů nej-později v 16 hodin“.Zásadním bodem na cestě k lepší-mu zvládání organizace času je uvě-domění si, čemu nejraději svůj časvěnujeme. Získat více času na to, conás baví, je tou nejsilnější motivacípro uskutečnění změny v našem ča-sovém rozvrhu. Tomáš Chytilkouč a konzultant,www.tomaschytil.cz

Jak stihnout vše podstatnéaneb kouzlo „time managementu“
Organizace času bývá velmi populárním tématem nejrůznějších školení,přednášek, kurzů a knih. Možná jste takové školení sami absolvovali.Možná se vám tipy zmiňované při školení zdály užitečné. Ale co pak?Kolik z těch užitečných tipů jste v běžném životě a při své práciuplatnili? Jak se skutečně změnilo vaše hospodaření s časem?

SVĚT NEZISKOVEKZpravodaj pro neziskové organizace
Elektronický měsíčník SVĚT NEZISKOVEK rozesíláme na téměř3000 registrovaných adres, další stovky zájemců si jej každýměsíc stáhnou z našich webových stránek

SVĚT NEZISKOVEK každý měsíc přináší:
➲ aktuální zprávy o dění v českém neziskovém sektoru
➲ rozhovory se zajímavými osobnostmi od nás i ze zahraničí
➲ odborné články o nových trendech a legislativních změnách

Neziskovým i dalším organizacím nabízímemožnost inzerce za výhodných podmínek.

http://www.neziskovky.cz
http://www.neziskovky.cz
http://www.tomaschytil.cz
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partner rubriky

Odpověď:
Ve vašem případě se může jednato zálohu na pořízení finančního maje-tku. Pokud bude KB pořizovat cennépapíry za účelem obchodování, bude

se jednat o pořizování krátkodobéhofinančního majetku.Poskytnutou zálohu 500 000 Kč lzezaúčtovat zápisem MD 314/D 221. KBby vás měla pravidelně, nejméně 1xměsíčně, informovat o realizovaných

nákupech a prodejích cenných papírůa o dosažených výnosech z obchodů.O nákupu cenných papírů budeteúčtovat zápisem MD 25x/D 314v pořizovací ceně, tj. nákupní cena CP+ poměrná část odměny KB za obsta-

rání + poplatky zaplacené burzovní-mu makléři. Výnos z cenných papírů(úrok z krátkodobých dluhopisů) za-účtujete zápisem MD 221/D 64x.Prodej cenných papírů zaúčtujetezápisem MD 221/D 65x a to ve výši do-sažených výnosů, tj. prodejní cenya současně zaúčtujete úbytek finanční-ho majetku zápisem MD 55x/D 25x.Účty v účtové skupině 25 budetečlenit na účty analytické, podlejednotlivých druhů cenných papírů.Blažena PetrlíkováUNES

Cenné papíry u občanského sdružení
Sportovní klub (občanské sdružení) uzavřelo s Komerční bankou„Smlouvu o obstarávání obchodů s cennými papíry kolektivníhoinvestování“. Předmětem této smlouvy je závazek banky vlastnímjménem a na účet klienta a podle jeho pokynů obstarávat nákup,odkup a převod cenných papírů Fondů. Sportovní klub na základě tétosmlouvy zaslal na účet banky 500 000 Kč. Jak bude o této transakciúčtováno (na jaký účet)? Sportovní klub účtuje dle standardů pronevýdělečné organizace.

Poradna

Servis

Audit je totižnepovinný jen pro ně-které NNO. Některé ho zpraco-vávají povinně a další povinně za určitýchpodmínek. Všem ale za nesplnění po-vinnosti hrozí sankce podle § 37, odst. 1,písm. f) zákona o účetnictví, kdy nesplně-ní povinnosti ověřit účetní závěrku audi-torem je pokutováno 3% z hodnoty tzv.brutto aktiv, tzn. bez odpisů a opravnýchpoložek. Jistotu, do které skupiny patří-te, získáte přečtením zákona upravující-ho chod vaší organizace a také § 20, odst.1, písm. e) zákona č. 563/1991 Sb.o účetnictví.
Co je dobré vědět
Finanční audit má v ČR externí podo-bu a je prováděn členy Komory audi-torů (KA). Povinností auditora je ověřitnejen účetní závěrku, ale také výročnízprávu, a to před jejím zveřejněním. Vy-loučeno není ani ověřování dalších sku-tečností podle zvláštních právníchpředpisů. Např. u nadací, coby příjem-ců prostředků z NIF, se ověřuje plněnísmluvních podmínek.Posláním a smyslem auditu je vyjád-řit názor nezávislé, kvalifikované oso-by na věrohodnost účetních výkazůzveřejněných vedením účetní jednotky.Auditor ověřuje, zda údaje věrně zob-razují stav majetku a závazků, finančnísituaci a výsledek hospodaření v soula-du s pravidly předepsanými účetnímipředpisy. Názor auditora má dosta-tečnou vypovídací schopnost pouzea jenom ve spojení s úplnou účetní zá-věrkou, ke které se vyjadřuje. Vyjádřeníauditora zvyšuje, případně snižuje dů-

věryhodnost účetní závěrky.Výsledkem auditu je zpráva audi-tora. Vyjadřuje jeho názor, zda infor-mace uvedené v účetní závěrce po-dávají věrný a poctivý obraz předmě-tu účetnictví a finanční situace účetníjednotky a dále zda je výroční zprávav souladu s účetní závěrkou.
Audit – vizitka vašíorganizace
NNO jsou financovány jak z veřejnýchrozpočtů, tak z peněz fyzických a práv-nických osob, které se rozhodly vložitsvé soukromé prostředky do konkrét-ní činnosti, aniž by očekávaly, že jimtento vklad přinese finanční zisk.Je tedy zřejmé, že audit nesloužíjen potřebám vlastní organizace, alepředevším k informování veřejnosti.Při vědomí následků zveřejnění vý-sledků kontroly odrazuje od zkres-lování či falšování údajů, čím působíjako prevence. Audit jako způsob ne-závislého ověření výsledků organiza-ce napomáhá kontrolovat vývojv organizaci a je jistou garancí prav-divosti klíčových údajů. Dá se říci, žeaudit zvyšuje důvěryhodnost kont-rolovaného v očích potenciálních dár-ců a výsledek auditu může ovlivnitdalší chování těchto subjektů.Audit, jako nezaujatá zpráva o vý-sledcích hospodaření a činnosti orga-nizace, je vizitkou předanou ve chvíli,kdy se dárce rozhoduje kam směrovatdar, aby nedošlo k jeho zneužití.Eva FlossmannováInformační středisko Mikuláš, o. p. s.

Význam finančního auditu v NNO
Je jaro, sluníčko láká ven, ale někteří z nás sedí nad čísly a zprávami o činnostia připravují podklady pro auditora. Ptáte se proč?

▪ 31. 5. 2013
Ministerstvo prácea sociálních věcí
Výzva na podporu zařízenípéče o dětiOblast podpory: sociální/zdravot-ní/humanitární, vzdělávání, lidskápráva, ostatníKontakt: 221 921 111; 221 923 364Adresa: Na Poříčním právu 1, 12800 Praha 2

▪ 28. 6. 2013
Ministerstvo prácea sociálních věcí
Výzva pro předkládání grantovýchprojektů OP LZZ „SOCIÁLNÍ EKO-NOMIKA“Oblast podpory: sociální/zdravot-ní/humanitární, regionální/komu-nitní rozvoj, rozvoj neziskového sek-toru, ostatníKontakt: 221 921 111; 221 923 364

Adresa: Na Poříčním právu 1, 12800 Praha 2

▪ průběžná uzávěrka
Nadační fond Kolowrátek
Oblast podpory: kultura, sociální/zdravotní/humanitární, lidská práva,ostatníKontakt: info@kolowrat.cz;Adresa: Ovocný trh 6, 110 00 Praha 1

▪ průběžná uzávěrka
Nadační fond J&T
Oblast podpory: sociální/zdravotní/humanitárníKontaktní osoba: Věra NeckářováKontakt: 221 710 374Adresa: Pobřežní 14, 186 00 Praha 8

Pokud nezisková organizace při objednávce doloží, že vzniklav roce 2013, může dostávat Grantový kalendář až do konce
roku ZDARMA!

Grantový kalendář

Více informací

Více informacíVíce informací

Více informací

http://www.neziskovky.cz
http://www.unes.cz
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=1773
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3510
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3468
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3456
mailto:info@kolowrat.cz
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Letošnímu NGO Marketu před-cházela konference na téma mě-ření dopadu činnosti neziskových or-ganizací. Na první pohled asi nikohoneznalého věci takové téma neuchvá-tí, ona totiž terminologie spojenás odbornými akcemi je často podivná.Vím už o tom své. Jednou jsem naněkoho čekal před budovou strojnífakulty ČVUT, když ke mně přišel je-den z pedagogů a vrazil mi do rukypozvánku na jakési kolokvium se za-hraničními odborníky. Než jsem senadechl, abych mu vysvětlil, že promě to není, zahrnul mě výklademo tom, jak to bude skvělé. Přečetljsem si tedy název akce a  názvyjednotlivých příspěvků. Mohlo to býtklidně tornedalskou finštinou, rozu-měl bych tomu asi stejně. Z mého vý-razu ten dobrý muž nakonec po-chopil, že je to celé nedorozumění,protože má proti sobě společens-kovědního mudrlanta. Prohodil tedyještě pár slov na téma, že ono tovšechno složitě jenom vypadá a pakse omluvil, že musí běžet, neboť jej užčekají studenti (a studentky!) přihlá-šení na zkoušku z tuhosti a pružnosti.Odborná terminologie prostě někdyvhání slzy do očí, ale zkuste se bavito odborných tématech hovorově. Bu-

de to ještě horší. Představte si třebadva lékaře, jak lidovým jazykem dis-kutují o ortopedických zákrocích – přineznalosti věci je patrně budetepodezřívat minimálně z násilnickýchsklonů.Ale zpět k těm dopadům. Na něko-ho z  nás dopadají činnosti nezis-kových organizací opravdu tvrdě.Zvlášť pokud máte tu smůlu, že pra-cujete, bydlíte nebo se prostě z jinéhoblíže neučeného důvodu častěji po-hybujete v centru nějakého většíhoměsta. Po jednom náročnějším dni,kdy jsem několikrát přebíhal z místana místo, jsem se pokusil o rekapi-tulaci, kolik pouličních sbírek a pod-pisových iniciativ jsem vlastně potkal.Z výsledku bylo jasné, že bych běhemtoho jednoho dne klidně mohl rozdatsvůj měsíční příjem (i  několikrát),a kdybych měl pocit, že je to na jisto-tu posmrtného pobytu v nebi málo,mohl bych si to ještě pojistit několikapodpisy pod iniciativy řešící spole-čenské či ekologické problémy,z nichž většina svou závažností a glo-bálním dosahem dalece převyšujemoji titěrnou existenci. Nádavkembych měl klopy ošpendlené nejroz-manitějšími odznáčky, plackami, ky-tičkami a stužkami, aktovku naplně-

nou brožurami a letáky, plyšovýmizvířátky, ba i nějaká ta pastelka v kap-se by se našla.Jenže ... – přiznám se bez mučení,že do žádných pouličních sbírek ne-přispívám a jen na základě informa-

cí, které na mě někdo vychrlí, než sistihnu prohlédnout boty ve výloze,žádné petice nepodepisuji. Někteříz těch pouličních nahaněčů nesoumůj nezájem nelibě. Občas se se-tkávám s opovržlivými pohledy, aleuž jsem si vysloužil i jízlivé poznámky,že mě tedy příroda nebo lidská právaasi nezajímají. Nemám jim to za zlé,tuto práci většinou dělají mladí bri-

gádníci se sotva oschlými občankami(jak se říkalo za našich mladých let).Jsou idealističtí, zapálení pro věc, alevětšinou nemají nadhled a neznajívšechny argumenty pro a  proti.Vlastně si vážím jejich energie, kteroutakové práci věnují a je mi líto, že jíneziskovky, které takové kampaněorganizují, nedokáží využít lépe.Kdo spoléhá jen na emoce a na-léhavost sdělení, dříve nebo pozdějinarazí na meze takového přístupu. Jeto v  zásadě stejné, jako když sebulvární noviny snaží více a více šo-kovat. Postupně dojde k inflaci někte-rých pojmů a témat. Lidé vůči nimzískají imunitu, což může být škoda.Proto mám raději neziskovky, kterédělají dobrou práci bez velkých pro-hlášení a ve veřejném prostoru vystu-pují věcně a profesionálně. Jednu ta-kovou organizaci také už léta podpo-ruji. Svobodu pro Tibet tím nezískám,oceány nevyčistím, skleníkových ply-nů také neubude a ani Íránský režimtím zřejmě nepřiměji, aby se přeori-entoval na mírumilovnou víru Bahá'í.Přesto vidím, že to má smysl, protožeznám konkrétní dopady práce té or-ganizace, které sice nejsou drtivé, alezměřit se dají docela dobře.Aleš Mrázek

Drtivý dopad a několik výstřelů do vlastních řad
Fejeton

1Pro pátý měsíc v roce jako pro je-diný používáme běžně dva názvy.Máj (z latinského maius) nebo květen,protože během něj příroda po ziměrozkvétá. Název květen je mnohemmladší, víte, kdo je jeho autorem?a) F. L. Čelakovskýb) Jaroslav Vrchlickýc) Josef Jungmannd) Eliška Krásnohorská2První květnový den slavíme Svá-tek práce. Historie tohoto svátkusahá až k dělnickým stávkám v ame-rickém Chicagu v roce 1886. Kdy bylvšak poprvé slaven u nás?a) 1890b) 1948c) 1927d) 19533Osmého května si zase připomí-náme konec druhé světové války.Avšak nebylo tomu tak vždy. Do roku1989 se u nás tato událost slavila ažo den později. Víte proč?a) ukázalo se, že generál Alfred Jodl, kte-rý kapitulaci podepsal za německoustranu, k tomu neměl oprávnění

b) prvního setkání v Remeši se neú-častnili zástupci Sovětského sva-zu, ti se k  podpisu připojili ažo den pozdějic) sovětské tanky dorazily do Prahyaž 9. květnad) došlo ke zmatení, v textu kapitula-ce se mluví o půlnoci a není tedyjasné, ke kterému dni jí vztahovat

4Pohyblivými svátky nejsoujenom Velikonoce, v květnu sla-vený Den matek také nemá pevnédatum. Kytice předáváme mamin-kám vždy o druhé květnové neděli.Bojovnicí za práva matek, která svá-tek inspirovala, byla Anny ReevesJarvisová, oficiálně jej však vyhlásilaž jeden americký prezident. Kterýto byl?a) Theodore Rooseveltb) Woodrow Wilson

c) Gerald Fordd) Harry Truman5Máj K. H. Máchy dnes patří mezinejznámější a nejuznávanější dí-la české literatury. Ve své době byl alezatracován jako nevlastenecký, nevý-chovný a nihilistický. Máchovi bylo ta-ké vytýkáno, že se snaží napodobovatjistého slavného romantického bás-níka – vzpomenete si, který to měl být?a) Friedrich Schillerb) John Miltonc) George Gorgon Byrond) Adam Mickiewicz6 „Je-li už máj zahradníkem, nenístodol milovníkem.“ Ze všechměsíců v roce se ke květnu váže asinejvětší množství pranostik. Většinouvyjadřují přání, aby květen byl spíšedeštivý a chladný, proč asi?a) příliš rychlé tání sněhu na horáchzpůsobuje povodněb) hospodářské plodiny potřebujív tomto období více vláhyc) když na jaře málo prší, vysychajív létě studny a potokyd) příliš teplý květen znamená ob-vykle deštivé léto

Máj nebýval vždy jen lásky čas
Kvíz

Správnéodpovědi:1c,2a,3b,4b,5c,6d

http://www.neziskovky.cz


Svět neziskovek 5/2013 www.neziskovky.cz20

Měsíčník Svět neziskovek
vydávají Neziskovky.cz, o. p. s.
a Asociace veřejně prospěšných
organizací (AVPO)
Redakční rada:
Neziskovky.cz a AVPO
Redakce:
Mgr. Olga Pohl
Mgr. Aleš Mrázek
Sazba:
Michal Hlavatý, Liberix, o. p. s.
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.
5. ročník, 2013
číslo 5/2013, květen
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 © 2013
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 we-
bové 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

Skvělé služby
Jak dělat služby, které vašezákazníky nadchnou
Hazdra Adam, Jiřinová Kateřina, KypusLukáš, Harazínová Veronika, Lunga Vojtěch

„Skvělé služby“ jsouprvní knihou o ino-vacích a designu slu-žeb u nás. Najdetev  ní řadu praktic-kých rad a tipů, jaknabízet služby, kte-ré si vaši zákaznícioblíbí a k nimž se budou rádi vracet.Inspirujte se desítkami českých i za-hraničních služeb, které to myslí s kli-enty skutečně vážně a  do inovacívkládají vždy něco navíc. Na tvorběknihy se podílelo přes čtyřicet odbor-níků, manažerů a podnikatelů, kteříse s vámi podělí o své zkušenosti. Na-jdete v ní také devět pečlivě vybra-ných moderních nástrojů pro zlep-šování vašich služeb, které vám po-mohou začít. Publikace Skvělé službyje kniha, na kterou už dlouho čekáte!
Sexualita osobs postiženíma znevýhodněním
Martina Venglářová, Petr Eisner a kol.

Kniha nabízí informacek problematice sexua-lity vybraných skupinklientů sociálních a zdra-votních služeb. Popi-suje základní principylidské sexuality, spe-

cifika vývoje a především omezenoumožnost sexuálních kontaktů u lidís mentálním postižením či duševnímonemocněním. Samotné postižení čionemocnění dává vzniknout řaděproblémových situací, jako je nepři-měřené sexuální chování, ohroženísexuálním násilím či snížená schop-nost ovládat své potřeby. Dlouhodo-bý pobyt v  zařízeních komplikujemožnost přirozeného sexuálníhochování. Pojednána je i problematikajinak znevýhodněných osob – zejmé-na seniorů v ústavní péči. Autoři na-bízejí pohled na specifika problémua v rámci kazuistik ukazují vhodnépostupy při řešení často se opakují-cích situací. Zahrnuty jsou i ukázkypostupu sexuální výchovy.
Daně z příjmůs komentářem
Mgr. Petr PELECH, PhDr. Vladimír PELC

Úspěšná populár-ně-odborná a prak-tická publikace ve13. aktualizovanémvydání vychází z ak-tuálních znění záko-nů o  daních z  pří-jmů, o rezervách prozjištění základu daně z příjmů a sou-visejících předpisů po posledníchnovelizacích tak, jak nabývají účinnostiv roce 2013.Velmi přínosná je podrobná výkla-dová část k jednotlivým ustanovenímdaňového zákona doplněná o použi-telnou judikaturu, zejména Nejvyšší-ho správního soudu a nálezy Ústavní-ho soudu. Aktualizované vydání je mi-mo jiné rozšířeno o  nová soudnírozhodnutí a nálezy a o výkladovou

část ke změnám pro rok 2013.Ačkoliv se zdá, že interpretační změ-ny v daních z příjmů teprve přijdouv návaznosti na účinnost nového ob-čanského zákoníku a dalších úprav odroku 2014, pro letošní rok již nastávajídůležité změny v návaznosti na po-stupně nabíhající důchodovou refor-mu. Jedná se např. o aktuální doplň-kové penzijní spoření, rozsáhlejší změ-ny u  investičních pobídek, zákono úrazovém pojištění zaměstnancůa vládní úsporný balíček.
Občanské právopro každého
Pohledem (nejen) tvůrců no-vého občanského zákoníku
K. Eliáš, B. Havel, P. Bezouška, D. Šustrová

Tato kniha čtivě, sro-zumitelně a mnohdyi  vtipně seznamuječtenáře s novým čes-kým občanským zá-koníkem a zákonemo obchodních korpo-racích, které nabu-dou účinnosti 1. ledna 2014 a s nimižbude každý občan denně přicházet dokontaktu. Autoři, vesměs tvůrci novéprávní úpravy, vysvětlují její principya zásady a ukazují i významné inspi-rační zdroje v  právní úpravě předrokem 1948 a v úpravách jiných států,kde právní vývoj nepoznamenaly levi-cové diktatury. Knihu si můžete ob-jednat na www.obchod.wkcr.cz.

Zpravodaj pro neziskové organizace

Podklady k inzerci: Inzerce se přijímá v elektronické podobě v následujících formátech: PDF, SVG, PS, EPS, AdobeIllustrator AI do verze CS3 – písma převedená do křivek; bitmapová grafika v rozlišení nejméně 150DPI při 100%velikosti (platí i pro obrázky vložené do souborů). V případě nedodržení technických požadavků redakce neručíza 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 představujeznačné náklady, takže velmi oceníme, pokud se nás rozhodnete podpořit jakoukoli částkou. V takovém případěkontaktujte, prosím, ředitele Neziskovek.cz na e-mailové adrese kucera@neziskovky.cz.

Ceník inzerce
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6 800 Kč 4 800 Kč 3 400 Kč 2 500 Kč 1 800 Kč
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Knihy

Členové AVPO mohou na tyto pub-likace uplatnit slevu. Více informacína adrese www.neziskovky.cza www.avpo.cz.
Děkujeme Nadačnímu fondu J&T, že můžeme na-bízet neziskovým organizacím dostupné vzdělávánía přispívat tak k jejich dalšímu rozvoji.
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