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Na mediální scéně je Radio Proglas tak trochu bílou vránou. V jeho vysílání totižneuslyšíte jedinou reklamu. Náklady na provoz tato ojedinělá stanice pokrývá čistěz příspěvků svých příznivců. Taková podpora je jistě snem každého fundraisera.Do „kuchyně“ Nadačního fondu Radia Proglas nás nechala nahlédnout předsedkynějeho správní rady paní Helena Horáková.
» Více na str. 5–6
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Zpravodaj pro neziskové organizace
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Z obsahu
Také máte svůj
oblíbený letní
televizní film?
Mým favoritem jsou komedie s Louisem
de Funèsem. Z děje opepřeného humo-
rem francouzského četníka mě však ne-
snesitelně vytrhují reklamy. Některé
trvají i 10 minut. Věřili byste tomu? Jen
proto, abyste se dozvěděli, který prášek
vám vypere tričko lépe. Suma sumárum,
za jeden jediný film to dělá i půl hodiny.
Proto se na televizi vlastně moc nedí-
vám. S  rozhlasem je to podobné.
Světlou výjimkou je Radio Proglas, kte-
ré vysílá zcela bez reklam. Jak to dělají?
„Stojí za tím soustavné budování základ-
ny příznivců a dobrá péče o ně,“ říká He-
lena Horáková z Nadačního fondu Ra-
dia Proglas.

A  jaké je léto v  Neziskovkách.cz?
I u nás je čas dovolených, odjíždíme si
užít léto do krásných zákoutí Čech,
k moři či na hudební festivaly. Já už se
také těším na relax, a proto mě hladí na
duši, že vy – čtenáři – jste si i přes nabi-
tý letní program našli čas vyplnit náš
dotazník. Zjišťovali jsme v něm vaše po-
třeby a přání týkající se vzdělávání, kte-
ré nabízíme v Neziskovkách.cz. Přišlo
nám od vás 452 odpovědí. Děkujeme
vám za ně. Na výsledky dotazníkového
šetření se můžete těšit v příštím čísle.

Přeji vám léto plné krásných zážitků.
Bára Kopencová

manažerka vzdělávání
Neziskovky.cz otevírají nový rekvalifikační kurz.Přihlašovat se můžete do 30. října.
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CHCETE SE STÁT LEKTOREM?

Podle zprávy USAID je na tomčeský občanský sektor zaseo kousek lépe
Novináři a zástupci neziskových organizací se 30. červencesešli v Americkém centru na tiskové konferenci pořádanéu příležitosti vydání Zprávy o stavu rozvoje českéhoobčanského sektoru za rok 2012.
Český občanský sektor si v mezinárodním srovnání s ostatními zeměmipoprvé po osmi letech polepšil. Vyplynulo to z hodnocení stavu českéhoneziskového sektoru za rok 2012 podle metodiky Americké agentury promezinárodní rozvoj (USAID). Česká republika se umístila na třetím místěs indexem 2,6, který představuje kategorii neustále se zlepšující úrovněudržitelnosti občanského sektoru. Nejlépe si vedlo Estonsko s indexem2,0 a Polsko s indexem 2,2, nejhůře byl ohodnocen Turkmenistán (index6,4). Studie USAID sleduje rozvoj občanského sektoru ve 29 zemích střednía východní Evropy a Eurasie. Posuzuje se mimo jiné úroveň právníhoprostředí v dané zemi, finanční zajištění a možnosti, které mají organizacek prosazování svých zájmů.Hodnocení za Českou republiku připravuje jako partnerská organizaceUSAID již od roku 2002 společnost Neziskovky.cz. Její ředitel Jiří Kučerak letošním výsledkům říká: „Hodnocení probíhá na sedmistupňové škále,kdy hodnota jedna značí velmi vyspělý a trvale udržitelný sektor a hodnotasedm křehký, dlouhodobě neudržitelný sektor na nízkém stupni rozvoje.Ačkoliv jsme v mezinárodním srovnání stále třetí, Česká republika předstihlav hodnotě indexu o jednu desetinu Slovensko a Lotyšsko, které se tak v roce2012 propadly na čtvrté místo.“ Kučera dále uvádí: „Do zlepšení hodnotyindexu se promítly zejména pozitivní změny v oblasti infrastruktury a zlepšeníobrazu, které mají organizace občanské společnosti na veřejnosti. Významněse zlepšila spolupráce mezi jednotlivými organizacemi a jejich schopnostprosadit se v médiích.“Kompletní zpráva je k dispozici na www.neziskovky.cz. Aleš Mrázek

Více na straně 7 »
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Křišťálový kamínek
Již poosmé vyhlašuje Asociace TRIGONv rámci XXI. ročníku Evropských dnůhandicapu prestižní ocenění Křišťálovýkamínek. Cílem ocenění je vyzdvihnoutmimořádné činy lidí s handicapema  zároveň poděkovat těm, kteříproblematice dětí, mládeže i dospě-lých s postižením věnují svůj čas, ener-gii i kus života. Máte-li ve svém okolípřítele, známého nebo spolupra-covníka, který si ocenění zaslouží, ne-

váhejte ho nominovat. Na základě za-slaných návrhů budou vybrányosobnosti, které 8. října v Domě kul-tury města Ostravy převezmou oceně-ní Křišťálový kamínek.
Nominovat lze:
▪ osobnosti – za dlouhodobou prá-ci a  mimořádné výsledky veprospěch osob s handicapem;
▪ osobnosti s handicapem – za mi-mořádný čin nebo aktivitu;

▪ osobnosti – za dlouhodobé pro-sazování práv občanů se znevý-hodněním v evropském kontextu.
Více informací o XXI. ročníku Evrop-ských dnů handicapu najdete nawww.asociacetrigon.eu.Zdroj: Asociace TRIGON
Pospolitost má cenu
Čeští zástupci uspěli v konkurencitéměř 2 000 projektů z 13 zemí Ev-

ropy. Na slavnostním udílení cen Na-dace ERSTE za přínos sociální integra-ci získaly čestné uznání a finanční od-měnu ve výši 16 000 EUR čtyři českéneziskové organizace – Muzeumromské kultury, Pragulic: PoznejPrahu jinak!, In IUSTITIA a LATA.Ceremoniál udílení cen proběhl 27.června ve Vídni. Celkem bylo oceně-no 35 organizací ze 13 středoevrop-ských zemí (Bosna a Hercegovina,Černá Hora, Česká republika, Chor-vatsko, Kosovo, Maďarsko, Makedo-

Novinky

Ze světa neziskovek

Co chystáme po prázdninách?
Nabízíme vám letní koktejl novinek z Neziskovek.cz. Vyhodnocujeme výsledky dotazníkovéhoprůzkumu, připravili jsme pro vás nové kurzy a těšit se můžete i na opravdový koktejl. Už v září!

Chystáme pro vás již druhý Odpolední koktejl.
Chcete-li se blíže poznat s lidmi kolem
Neziskovek.cz, poznamenejte si datum 17. září 2013!

Jitku Sedláčkovou můžete vidět na jevišti
Divadla pod Palmovkou. A v září také u nás
v Neziskovkách.cz, kde bude učit rétoriku.

Dalším novým tématem v našich kurzech
jsou sociální sítě, v čele s Facebookem.
Přijďte se dozvědět, co mohou vaší
organizaci přinést! Není toho málo.

Těší nás, že jste proaktivní. Dotazníkové
šetření ukázalo, že většinu zájemců
přivádí na naše kurzy vlastní iniciativa.

http://www.neziskovky.cz
http://www.asociacetrigon.eu/
https://www.facebook.com/Neziskovky.cz
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nie, Moldávie, Rakousko, Rumunsko,Srbsko, Slovensko a Slovinsko), kterése zabývají a usilují o sociální integra-ci znevýhodněných skupin.„České neziskové organizace pro-kázaly, že jejich práce v oblasti sociální in-tegrace, ať už se jedná o etnické menšiny,mentálně a fyzicky postižené, závislé oso-by, oběti domácího násilí, osoby bez pří-střeší, migranty či jiné, je výjimečná a za-slouží si mezinárodní ocenění. A to zejmé-na v době ekonomické krize, kdy všechnyorganizace bojují o přežití a jejich dalšífungování je nejisté. Je skvělé, že navzdorytomu stále přicházejí s novými inovativní-mi a efektivními projekty,“ uvedla HanaŠilhánová, nezávislá porotkyně.Zdroj: Nadace ERSTE
Studenti, kteří umějípodnikat
Obecně prospěšná společnost JuniorAchievement ocenila nejúspěšnějšíabsolventy svých výukových progra-mů. Ceny převzali 18. června na od-poledním ceremoniálu v  pražské

Gröbeho vile nejúspěšnější studenti,kteří si vyzkoušeli realizaci vlastníhopodnikatelského nápadu v praxi, seskutečnými penězi a skutečnými pro-dukty. V kategorii Nejlepší studentskáspolečnost si první cenu odnesla FrexCompany z  Gymnázia Ostrava--Hrabůvka. Svůj byznys postavili namyšlence unikátního zařízení pro au-tomatizovaný výčep nápojů, pře-devším piva. Na dalších příčkách seumístila znojemská studentskáspolečnost Best Wine s originálnímiregionálními produkty, jako hroznovýdžem a mošt, a Neo Company ze SPŠdopravní v Praze, která podnikalas termoobaly na lahve. Ocenění zís-kali také jednotlivci z řad studentů,

kteří si nejlépe vedli jako ředitelébanky v interaktivní počítačové hřeBanky v  akci a  nejlepší manažeřia manažerky, kteří obstáli v konku-renci ostatních firem v simulační hřeManažerem nanečisto.Zdroj: Junior Achievement, o. p. s.
Náhradní rodiče – jakje najít?
Nadační fond J&T letos odstartovalprojekt Zn. Náhradní rodič. Účastníciprojektu se naučí připravit a zorga-nizovat edukační a náborovou kam-paň zaměřenou na potenciální ná-hradní rodiče. Semináře jsou určenypracovníkům Odboru sociálně-právníochrany dětí (OSPOD) a nevládníchneziskových organizací, které posky-tují služby náhradním rodičům i zá-jemcům o náhradní rodinnou péči.Vzdělávací moduly pracují s množ-stvím příkladů dobré praxe získanýchod partnerů projektu v ČR i zahrani-čí. Účastníkům bude k dispozici on-li-ne poradna a program mentoringu.

Více informací najdete na webovýchstránkách www.nahradnirodic.cz.Projekt je financován  ze struk-turálních fondů EU. Účast na se-minářích je zdarma, nadační fondhradí účastníkům stravování,ubytování a cestovné. Hlásit semůžete prostřednictvím e-mailunadacnifondjt@nadacnifondjt.cz.Zdroj: Nadační fond J&T
ZvítězilyHostýnské zvony
Nejvíce peněz se ve veřejné sbírce,zaměřené na obnovu památeka ukončené v roce 2012, vybralo nanové zvony pro baziliku na Svatém

Hostýně. Tak dopadla jedna ze tří ka-tegorií soutěže MÁME VYBRÁNO, kte-rou vyhlašuje Institut pro památkya kulturu, o. p. s., ve spolupráci s Ná-rodním památkovým ústavem.

„V kategorii Finančně nejúspěšnějšísbírka ukončená v roce 2012 se utkalocelkem 57 soutěžících. Vítězná sbírkavyhlášená Maticí Svatohostýnskoushromáždila částku přes čtyři milionykorun, což je téměř dvakrát více nežloňský vítěz Spolek pro Lanžhot,“ říkáředitel Institutu pro památky a kultu-ru Aleš Kozák.Také v dalších dvou kategoriíchsoutěže bodovaly církevní památky.V hlasování veřejnosti, kterého se zú-častnilo přes 9 000 lidí, obhájila loň-ské prvenství římskokatolická farnostTřebíč se sbírkou na stavbu novýchvarhan v kostele svatého Martina. Odpořadatele soutěže získá příspěvekve výši 30 000 korun. Jako nejlépeprezentovanou sbírku v roce 2013 vy-

hodnotila odborná porota sbírku nastavbu velkých varhan pro SvatouHoru u Příbrami.Zdroj: Institut pro památky a kulturu, o. p. s.
Oranžové kolove Varech
Co svedlo dohromady na jedno pó-dium skupinu Lucie, Nadaci ČEZ, čes-ké filmové hvězdy a desítky návš-těvníků karlovarského filmovéhofestivalu? Ti všichni se pořádněopřeli do pedálů Oranžového kolaNadace ČEZ a pro občanské sdruženíDebRA a Centrum Paraple vyšlapalicelkem 503 134 korun. Šlapat pomá-hali i patroni podpořených charita-tivních organizací Zdeněk Svěrákz Centra Paraple a Jitka Čvančarováz občanského sdružení DebRA, alei karlovarský primátor a hejtmanKarlovarského kraje.Oranžové kolo Nadace ČEZ je tra-diční festivalovou doprovodnou akcía o charitativní minutové šlapání naspeciálně upravených rotopedech jezájem mezi návštěvníky i českými fil-movými hvězdami. „Letos se našichšest rotopedů téměř nezastavilo a lidési pochvalovali především to, že hnedviděli, kolik právě jejich úsilí přinesloneziskovým organizacím peněz,“ vy-světlila Michaela Žemličková, ředitelkaNadace ČEZ.S chutí se do pedálů Oranžovéhokola opřeli i další známé tváře, na-příklad David Ondříček, Ivan Trojan,Ondřej Soukup a  Dan Bárta, po-pulární byl i tradiční cyklistický duelgenerálního ředitele Skupiny ČEZDaniela Beneše a prezidenta festivaluJiřího Bartošky. Zdroj: Skupina ČEZ

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

Frex Company zabodovala nejen svou invencí, Foto: Junior Achievement, o. p. s.

Hostýn, Foto: Institutpro památky a kulturu, o. p. s.

Ve Varech to šlapalo jedna radost, Foto: skupina ČEZ

http://www.neziskovky.cz
http://www.neziskovky.cz/kalendar.php/
mailto:nadacnifondjt@nadacnifondjt.cz
http://www.nahradnirodic.cz


Nadační fond České bankovní asociace pro podporu
vzdělávání vyhlašuje grantové řízení pro rok 2013

Oprávnění příjemci příspěvku nadačního fondu:
▪ občanská sdružení,

▪ obecně prospěšné společnosti,

▪ evidované právnické osoby (církevní právnické osoby) tedy i školy.

Cíle výzvy a podporované aktivity:

Cílem grantového kola 2013 je podpořit prostřednictvím prohloubení spolupráce mezi základními školami (učiteli) , rodiči

žáků a žáky motivování žáků v zájmu o studium a vzdělání.

Podpořeny budou jakékoli aktivity, které:

▪ vedou k posílení motivace žáků o studium prostřednictvím zapojení rodiny do procesu vzdělání,

▪ vedou k posilování vzájemného vztahu mezi učiteli nebo vedením základních škol a rodiči žáků,

▪ poskytují škole i rodičům zpětnou vazbu o potřebách dítěte v procesu vzdělání.

Podpořeny budou projekty, které zapojí více škol. Preferovány budou projekty realizované v  širším regionu (kraj , bývalý

okres, několik obcí apod. ) , ideálně s možností jejich přenositelnosti a potenciálem dalšího rozvoje v dalších regionech

ČR. Žádný z regionů ČR není vyloučen. Důležitým kritériem při hodnocení bude udržitelnost projektu – jeho případný

rozvoj v dalším období.

Finanční podmínky:

Celková výše rozdělované podpory: 3 mil. Kč.

Minimální částka na projekt: 1,5 mil. Kč.

Maximální částka na projekt: 3 mil. Kč.

Uzávěrka příjmu žádostí je 22. září 2013

Více informací: www.kamaradivzdelani.cz

Kontakt:

Nadační fond České bankovní asociace pro podporu vzdělávání

Tel. : 224 422 094

Email: info@kamaradivzdelani.cz

Kontaktní osoba: Martina Lasotová, lasotova@czech-ba.cz

Foto: www.kamaradivzdelani.cz

mailto:lasotova@czech-ba.cz
mailto:info@kamaradivzdelani.cz
http://www.kamaradivzdelani.cz
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Rozhovor

Jak často posloucháte rádio?
Proglas poslouchám denně a často siho pouštím i při práci.
Které pořady jsou vašenejoblíbenější? Co poslou-cháte u konkurence?
Nejraději mám Čtení na pokračování,Noční linku a hudební relaci Jak sevám líbí. U konkurence poslouchámhudební pořady.

Co předcházelo založeníRadia Proglas?
Proglas vznikl v  Brně z  iniciativynadšené skupiny křesťanů v čele s ka-tolickým knězem-elektroinženýremMartinem Holíkem a  s  podporoubrněnského biskupa Vojtěcha Cikrle-ho i dalších ordinářů českých a mo-ravských diecézí. V době totality byl

Proglas pouhým snem a těžko před-stavitelným přáním. Po roce 1989 sevšak sen začal měnit v  realitu. Vy-naložené úsilí bylo završeno úspěš-ným zahájením vysílání 8. prosince1995 z vysílače na Svatém Hostýně.
Co bylo důvodem vznikuNadačního fondu RadiaProglas?
Radio Proglas tvoří v podstatě tři or-ganizace: Radio Proglas s. r. o., za-

ložené nikoli za účelem podnikání, aleze zákonné nutnosti, abychom mohlivlastnit vysílací licenci; dále dceřináspolečnost Proglas s. r. o. a Nadačnífond Radia Proglas. Toto uspořádáníje prakticky jediné možné. V naší ze-mi totiž nemohou církve ani politickéstrany provozovat rozhlas ani televizi(s výjimkou internetových). Subjekt

musí být zapsaný do obchodníhorejstříku jako fyzická nebo právnickáosoba.
Jak dlouho v nadačním fon-du působíte? Spolupracovalajste s Radiem Proglas i předsvým nástupem do nadační-ho fondu?
S rádiem jsem spolupracovala od je-ho založení a v NF Radia Proglas pů-sobím od roku 2001. Do rádia jsem

docházela dobrovolně pracovat jižv roce 1996 a spolupracovala jsem nazaložení elektronické databáze a Klu-bu přátel Radia Proglas.
Kolik členů má Klub přátelRadia Proglas dnes?
Klub přátel Radia Proglas má kolem22 000 členů. Včetně jejich rodinných

příslušníků to činí přes 62 tisíc lidí.O ně se stará síť čítající přes tisícdobrovolných pomocníků.
Co vás na vaší práci nejvícuspokojuje?
Jedná se o rodinné rádio, které pod-poruje úctu ke kulturnímu dědictví,hodnotám jako vzdělávání a dobrýživotní styl. Mnohé členy klubu zná-me nejen jmény z naší databáze, alei osobně, včetně jejich rodin. A to měna mé práci baví: že víme, pro kohotu práci děláme.
Pro každého něco
Jaké jsou vaše cíledo budoucna?
V loňském roce jsem se podílela načinnosti pracovních skupin Asociaceveřejně prospěšných organizací ČR(AVPO ČR), které připravovaly podkla-dy pro návrh zákona o  veřejnéprospěšnosti. Velmi si přeji, aby sepodařilo zákon schválit. Radio Proglass. r. o. by tak mohlo získat status ve-řejné prospěšnosti, který by mnohadárcům usnadnil orientaci. Jako s. r. o.totiž nemůžeme žádat o granty anidotace, neboť jakákoli žádost je sme-tena ze stolu hned v první fázi.
Jedním ze specifik vašírozhlasové stanice je podílslovesných pořadů. Kteréz nich se setkávajís největším ohlasem?
Největší ohlas má pořad Čtení napokračování a přenosy bohoslužeb.Proglas je ale zaměřen na vysílání procelou rodinu a skládá se ze zpravo-dajství, kulturních a  vzdělávacíchpořadů, pořadů pro děti, mladé,dospělé i seniory.
Cílíte na velmi široké spekt-rum posluchačů. Má tatostrategie i nějaká úskalí?
Ta se najdou vždy. Opravdu nenímožné, aby se celé vysílání líbilovšem, a tak posluchačům doporu-čujeme, aby si každý vybral z prog-ramové nabídky dle svého vkusu.Máme však i  posluchače, kteří sipouštějí vysílání téměř nepřetržitěa kladně hodnotí i samotný klidný po-slech bez rušivých reklam nebo pří-jemné vystupování moderátorů.
Na facebookovém profiluRadia Proglas je řada ko-mentářů od fanoušků, probí-hají tam diskuze – z tohousuzuji, že dokážeteoslovovat i mladé lidi.Díky čemu se vám to daří?
Díky mladým redaktorům a  prog-ramové nabídce, která na mladé lidimyslí. Často k nám zavítají na studijnípraxi studenti, z nichž mnozí u nászůstávají pracovat i po studiích.

Víme, pro koho tu práci děláme
Zajímá vás, jak se může nezisková organizace dopracovat k podpoře vevýši 2 miliony korun měsíčně? Chce to roky kvalitní a transparentněvykonávané práce, soustavné budování základny příznivců a dobrou péčio ně. Sen o neziskové rozhlasové stanici naplňuje Radio Proglas užosmnáctým rokem.

Příznivci Radia Prohlas tvoří jednu velkou, soudržnou rodinu, Foto: Rádio Proglas

Proglas považuji po tvrdé době totality a po letech jeho vysílánístále za neuvěřitelný zázrak! Stejně jako to, že se mohu na jehovysílání také podílet.

http://www.neziskovky.cz


Svět neziskovek 8/2013 www.neziskovky.cz6

Jakou podobu má zapojeníposluchačů do práce rádia?
Posluchači nám pomáhají napříkladpři rozesílce tiskovin, která probíhátřikrát až čtyřikrát ročně. Při zabalenía odesílání 45 000 zásilek je pomoctisícovky dobrovolníků velká úspora.
Inspirujete se nějakou za-hraniční rozhlasovou stanicí?
Proglas je členem kolokvia evrop-ských křesťanských rádií CERC při Ra-dě Evropy. Každý rok se setkáváme,vyměňujeme si zkušenosti a  vzá-jemně se inspirujeme. Letos se při-pravuje zasedání CERC v Lyonu, kte-ré proběhne v říjnu 2013.
Vše je transparentní
Model fungování rozhlasovéstanice pouze z příspěvkůpříznivců je u nás, na rozdíltřeba od Spojených států,docela unikum. Čemu vděčí-te za úspěch této strategie?
Důvodem úspěchu je právě ona dekla-

rovaná a prakticky prováděná nezis-kovost. V praxi to znamená, že veškerépříjmy jdou na vysílání a provoz, jakýko-li případný další příjem se vrací zpět dovysílání. Vše je transparentní a poslu-chači jsou pravidelně informováni

o hospodaření. Občas se podaří získatprostředky na jednorázový výdaj;jednou je to nový vysílač, jindy klimatiza-ce nebo nové regionální studio.
Zřeknutí se závislosti napolitických či ekonomickýchsubjektech, které RadioProglas deklaruje na svýchwebových stránkách, jejasnou známkou snahyo transparentnost. Jakýmzpůsobem si nezávislost udr-žujete? Máte nějaký kodex?
Statut Proglasu je zveřejněn na našemwebu. Nezávislost si udržujeme neu-stálou bdělostí a rozlišováním při ur-

čování programové nabídky. Sleduje-me cíle, které přijala Evropská chartakomunitních/neziskových rádií v roce1994 v Lublani na první Panevropskékonferenci provozovatelů komunitní-ho rozhlasového vysílání.

Kolik stojí roční provozRadia Proglas? Kolik lidí hozajišťuje?
Roční provoz nás stojí 28 až 30 milio-nů korun. Denně nám přijde asi 180darů v průměrné výši 500 korun. Mě-síčně to činí zhruba 2 miliony korun.

Počet pracovníků se zvýšil z původníchdvanácti na padesát pevných úvazkůa patnáct externích spolupracovníků.
Podporují Radio Proglasi nějací velcí dárci?
Velcí dárci jsou pro nás ti, kteří posí-lají dary nad 10 000 korun. Každý rokje uvádíme ve výroční zprávě, bývájich 120 až 130. Opravdu velcí dárcijsou však ojedinělí.

Zaznamenali jste poklesv objemu darů v souvislostise současnou ekonomickoukrizí?
Současný pokles ekonomiky mírněpociťujeme zhruba poslední dva roky.
Změnilo se nějak portfoliovašich dárců?
Dárci zůstávají stejní – drobný pra-videlný dárce/posluchač.
Nadační fond Radia Proglasje také aktivním členemAVPO ČR. Jaké důvody vásvedly ke vstupu?
Nadační fond je jedním z prvníchčlenů AVPO ČR. Mezi hlavní priorityasociace patří transparentnosta profesionalita při vykonávání ve-řejně prospěšné činnosti, a to byl dů-vod k našemu vstupu. Společně sevše lépe hájí, prosazuje, je snazší vý-měna zkušeností.
Jak se díváte na změny, kte-ré pravděpodobně přinesenový občanský zákoník dooblasti fungování neziskové-ho sektoru?
Mám obavy ze změn v daňových zá-konech, které v souvislosti s novým

občanským zákoníkem připravilo mi-nisterstvo financí. Zákon o statusuveřejné prospěšnosti považuji za vel-mi potřebný, ovšem bez zavedení vý-znamnějších daňových zvýhodnění čijiných benefitů pro veřejně prospěšnéorganizace bude zákon k ničemu.

Co byste Radiu Proglaspopřála do budoucna?
Aby se vždy drželo hodnot, kteréuznává, a aby stále platilo: Proglas –rádio pro vlídný domov! Své poslu-chače i dárce si určitě najde.
Ať se vám to daří.

Olga Pohl

Helena Horáková pracovalapůvodně jako projektantka.V  oboru pozemního stavitelstvípůsobila do roku 1990. Po listopadu1989 a  třetí mateřské dovolenéprojektovala v soukromé architek-tonické kanceláři. V roce 1996 začalaspolupracovat s  Radiem Proglasjako dobrovolnice a v roce 2001 sestala manažerkou Proglasu a ve-doucí pro vnější vztahy. Předsedkynísprávní rady Nadačního fondu Radia Proglas byla zvolena v roce 2001a nadační fond vede dodnes.

Helena Horáková

Rozhovor

Setkání posluchačů Radia Proglas se svými moderátory, Foto: Radio Proglas

Mnohé členy Klubu přátel Radia Proglas známe osobně.

Dobrovolníci přikládají ruku k dílu při rozesílce, Foto: Radio Proglas

http://www.neziskovky.cz
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Kurzy srpen, září 2013
ŘÍZENÍ A VEDENÍ
Supervize není dohled,supervize je podpora
26. 8. 2013Lektor: Jiří KučeraLidé na manažerských pozicích se vě-nují svým lidem, ale kdo se věnujejim? Supervize nabízí prostor pro ře-šení témat vztahujících se k řídící prá-ci. Umožní vám reflexi situací, kterévás zaměstnávají mimo výkon běžnérutinní práce, ať jsou to neochotníspolupracovníci, konflikty meziřízenými lidmi, zásadní strategickározhodnutí ovlivňující celou organiza-ci či požadavky nadřízených. Dopřejtesi možnost zastavit se a zamyslet.Více informací ‣
Příprava projektů a psaní žá-dostí o grant, včetně SF EU
11.–12. 9. 2013Lektor: Jan HorkýChystáte se na psaní projektu? Při-pravte se na to. Jděte na věc vybavenízákladními informacemi a dovednost-mi pro přípravu a plánování veřejněprospěšných, zejména neinvestičníchprojektů financovaných z grantů a do-tací. Více informací ‣

FUNDRAISING,MARKETING A PR
Jak být soběstačnouneziskovkou
3. 9. 2013Lektor: Pavel NěmečekMáte obavu z tenčících se zdrojů fi-nancí? A  napadlo vás samofinan-cování? Tento kurz vám ukáže, jak setouto cestou vydat k cíli. Získáte in-spiraci ohledně možností samofinan-cování, dozvíte se, jak ověřit potenci-ál vašich prvních nápadů a nastar-tovat strukturovaný processpolečného týmového uvažovánío samofinancování ve vaší organiza-ci. A nejen to, naučíte se i věci jakoanalýza bodu zvratu na modelovémpříkladu. Více informací ‣

Firemní fundraising(akreditace MPSV)
4. 9. 2013Lektor: Pavel NěmečekProč firemní dárci někomu „dávají“a někomu ne? Jak na to, aby vaše or-ganizace byla tím prvním případem?Svému dárci musíte především poro-zumět. Kurz vám pomůže nalézt od-pověď na otázku, v čem spočívá dár-cova potřeba darovat. Ujasníte si, comůžete dárci nabídnout vy. Fundrai-sing je umění smysluplně vyjednávat.Více informací ‣
Prezentační dovednostipro fundraisery
10. 9. 2013Lektorka: Olga MedlíkováJak zaujmout dárce a ukázat se v tomnejlepším světle? Čím začít a co ne-chat na potom? Možná, že tohlevšechno víte a vaše prezentace mák  dokonalosti jen krůček. Kterýkonkrétně to je vám odhalí zpětnávazba na našem kurzu. Podpořte svo-ji schopnost navázat vztah s dárcema vhodně argumentovat. Naučte sezanechat ten nejlepší dojem.Více informací ‣
Jak komunikovat s médiianeb Píšeme atraktivnítiskovou zprávu
13. 9. 2013Lektor: Martin ZikaZaujměte novináře svou komunikací.Na kurzu nahlédnete do způsobupráce redakcí a naučíte se vytvářetpoutavé tiskové zprávy. Součástí kur-zu je praktický nácvik. Budete vědětjak na to. Více informací ‣
Mediální trénink
16. 9. 2013Lektorky: Štěpánka Duchková,Kateřina JurigováMáte 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 praktické

dovednosti. Naučte se komunikovats novináři efektivně a s jistotou!Více informací ‣
Jak si osedlat Facebooka další sociální sítě
18. 9. 2013Lektor: Marek JehličkaFacebook může vaší organizaci při-nést mnoho dobrého. Poznejte jehopotenciál a  využijte ho ke svémuprospěchu. A nezůstaňte jen u Face-booku – vašimi spojenci se mohoustát i další sociální sítě, pokud bude-te vědět jak na to. Naučte se vytyčit sisprávné cíle a nastavit komunikačnístrategii tak, abyste jich dosáhli s vy-naložením co nejmenšího množstvíčasu i peněz. Více informací ‣

PR a marketing prostřednic-tvím internetu
23. 9. 2013Lektorka: Kateřina KotulanováSociální sítě nabízejí organizacím nej-různější možnosti, jak se prezentovat.Naučte se jich využívat. Seznamte ses webovými aplikacemi, které vámzdarma 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 ‣
Úspěšné telefonování –navažte se svými klientyspojení
24. 9. 2013Lektorka: Anna TvrzníkováMelenováTelefon může být účinným nástrojemna cestě k úspěchu. Naučte se ho po-

užívat! Na kurzu se dozvíte, jaký jerozdíl mezi aktivním a pasivním vo-láním a získáte návod, jak vést efek-tivní hovor s klientem. Položením slu-chátka to ale nekončí. Víte, na co pa-matovat po skončení telefonátu?Více informací ‣
Marketingový plán prakticky
26. 9. 2013Lektorka: Magdalena ČevelováMáte rádi hmatatelné výstupy?Z tohoto kurzu odejdete s hotovoupřípravou marketingového plánupro vaši organizaci. Získáte porozu-mění pro potřeby různých cílovýchskupin, se kterými komunikujete.Marketingový systém vám umožnípracovat efektivněji a dosáhnoutočekávaných výsledků snázea s nižšími náklady. Ušetříte peníze,čas i energii. Více informací ‣

OSOBNOSTNÍROZVOJ
Osobnostní typologie lektora
26.–27. 8. 2013Lektorka: Olga MedlíkováKaždý lektor má své přednosti, jde jeno to umět s nimi zacházet. Prvnímkrokem je hlubší poznání sebe sama.Na kurzu se seznámíte s různýmiosobnostními typologiemi ve vztahuk práci vzdělavatele a získáte kon-krétní náměty pro lektorskou práci.Naučte se využít své osobitosti.Více informací ‣
Lektorské dovednostipro junior lektory
5.–6. 9. 2013Lektorka: Olga MedlíkováJedna věc je něco umět, jiná věc jenaučit to ostatní. Pro začátek je tře-ba identifikovat vzdělávací potřebyklienta a vyjít z nich při plánovánívzdělávací akce. Dalším krokem jeosvojit si efektivní lektorské návyky.A pokračuje to prací na metodice.Uvedenými kroky projdete na našemkurzu. I lektor se musí učit.Více informací ‣
Rétorika – umění promluvit
12. 9. 2013Lektorka: Jitka SedláčkováMluvit umíme všichni. Mluvit tak, abynám lidé opravdu naslouchali, alenení samo sebou. Nemluvě o tom, coto s námi dělá, máme-li promluvitpřed větší skupinou. I rétorika je věcícviku a pěstování kondice. Udělejteprvní krok a vydejte se na cestu, kte-rá vám umožní na lidi skutečně zapů-sobit. Více informací ‣

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

Kurzovné
od 650 Kč

za den

http://www.neziskovky.cz
mailto:zpravodaj@neziskovky.cz
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=&ACT=kurz_detail&idkurzu=475
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=482
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=480
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=491
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=487
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=483
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=489
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=502
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=464
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=494
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=481
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=466
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=&ACT=kurz_detail&idkurzu=486
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=495


Přihlaste se do sedmého ročníkusoutěže o nejlepší česko-slovenskoukampaň neziskových organizací!
Soutěžní kategorie:
▪ Tištěná reklama
▪ Televizní a kino spot
▪ Rozhlasový spot
▪ Internetová kampaň
▪ Cena veřejnosti

Uzávěrka přihlášek
▪ 10. října 2013

Přihlášku a propozice k soutěži naleznete nawww.zihadloroku.cz
Slavnostní vyhlášení a ocenění nejlepších
veřejně prospěšných reklamních kampaní
proběhne 21. listopadu 2013 v prostorách
ERA svět v Praze.

Vyhlašujeme soutěž

Organizátor
Neziskovky.cz, o. p. s.

Hlavní partner Žihadlo 2013
ČSOB, a. s.

o nejlepší veřejně prospěšnou reklamu

http://www.zihadloroku.cz
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Blanka a Romana – rozdílné ženy,které mají mnoho společného.Blanka je rozvážná, důvěřivá, pří-stupná jiným názorům, více práce jipsychicky deptá. Oproti tomu Roma-na je impulsivní, výřečná, dokáže sistát za svými názory, svoje city i bo-lesti pečlivě skrývá, práce jí jde od ru-ky jedna radost a její množství ji mo-tivuje. Tím, co tyto ženy mezi třicítkou

a čtyřicítkou spojuje, je síla nepoddatse nemoci a vystoupit z anonymity.Vyrovnat se s Parkinsonovou nemo-cí je velmi složité, zejména pro ženy,které onemocněly v relativně mladémvěku a mají rodiny. Romana s Blan-kou však nehodily flintu do žita.Uchovaly si zájem o druhé, empatii,chuť a ochotu pracovat pro nemocné

s cílem jim pomoci. V práci pro druhéstejně nemocné nalézají sílu žít s tou-to velmi omezující nemocí. Podařilose jim nalézt nový smysl života i ob-jevit skutečnou hodnotu přátelství.
Síla dobrovolnictví
Asociace Parkinson-Help o. s. je mladánezisková organizace, založená v úno-

ru 2012. Pracují v ní pouze dobrovolní-ci. Její hlavní hybnou silou jsou dvě zmi-ňované ženy, jejichž původní záměr jepomoci lidem, kteří onemocněli mezitřicátým a čtyřicátým rokem svéhoživota, žít i nadále plnohodnotný život.(jedná se o  tzv. „Young Onset“nemocné, kteří dnes tvoří 10% lidís Parkinsonovou nemocí).

Při vytyčování dalších úkolů Asoci-ace zjistila, že tito nemocní řeší mnohoproblémů, o kterých se neví. Protopadlo rozhodnutí, že ve své činnostimusí pokračovat v širším záběru. Po-slání organizace spočívající v pomoci„Young Onset“ dostává tedy ještě dalšírozměry – postupnou prací a půso-bením odstraňovat stigmata o nemo-ci mezi širokou veřejností.

Projekt PARKIPodporovat šíření osvěty o Par-kinsonově nemoci. Přednáškas názvem Žiju s Parkinsonem je po-dávána z pohledu nemocného, ob-sahuje neocenitelné tipy a  radyz praxe a je doplněná krátkými au-torskými videoukázkami.Apelovat na instituce, organizacea jedince, kteří mohou zlepšitkvalitu života nemocných s Parkinso-novou nemocí. Účastnit se diskuzí,podávat podněty.Radit prostřednictvím odbornéporadny – neurologické, psycho-logické, psychiatrické a pacientské,čerpající z dlouholetých zkušeností zeživota s nemocí.Komunikovat s nemocnými, jejichblízkými, odborníky a všemi zá-jemci o informace o této nemoci.I nformovat o Parkinsonově nemo-ci (nejen prostřednictvím webovýchstránek).

Okamžikyvšedního dne
Chystáme se na důležitou schůzku.Pečlivě se připravujeme. Dáváme si

sraz raději o hodinu dříve, protože ví-me, jak je pro nás těžké dodržetstanovený čas. Obě jsme před one-mocněním tyto problémy neměly.Ráno si ještě voláme a obě zjišťuje-me, že nestíháme. Tomu se opravdulze jenom zasmát, protože jinak byčlověk nad sebou musel brečet, coz něj ten Parkinson udělal. Nakonecse scházíme čtvrt hodiny předdomluvenou schůzkou. Deset minuthledáme přesné místo, protože jsmese sice na plánek podívaly, ale sku-tečnost jaksi mapě neodpovídá.Na schůzku ovšem přicházímevčas. Začínáme mluvit tak, jak vše cí-tíme. Jsme v problému namočené ažpo uši, proto opouštíme připravenéformulace a vlastně tím získáme, pro-tože se chováme najednou přirozeně.Opravdu nám jde o nemocné a o po-moc pro ně.Jednání končí a my obě propocenése vypotácíme ven. Chce to nějakouvzpruhu. Opodál se hned nabízí pří-ležitost – obchod s oblečením. Ved-lejší účinky některých léků na Parkin-sonovu nemoc spolehlivě zajistítéměř závislost na nakupování. S po-těšením prohlížíme oblečení, párkousků si vyzkoušíme. Člověk se ne-

může vydávat pro druhé, pokud neu-mí sám sobě udělat radost.Blanka SedláčkováRomana Skála-RosenbaumAsociace Parkinson-Help o. s.

Člen AVPO se představuje
Životní nezdolnost – inspirace pro ostatní
Parkinsonova nemoc je nevyléčitelná, zasahuje celého člověka.Vyrovnat se s takovým handicapem je velmi složité. Naštěstí existujeAsociace Parkinson-Help, o. s.

NGO Market – příležitost dát o sobě vědět těm, kteří vás mohou potřebovat,Foto: Asociace Parkinson Help o. s.

Jde o  to najít sílu nepoddat se nemocia odvahu vystoupit z anonymity.

Parkinsonova nemoc je neurodegenerativní onemocně-ní, jehož příčiny nejsou dosud jasné. Je definována jakoztráta dopaminergních buněk v oblasti bazálních gang-lií ve středním mozku. Nemoc provázejí příznaky jakotřes, ztuhlost, zpomalenost a v pozdějších stádiích po-ruchy rovnováhy, dalšími jsou poruchy vyjadřování a ře-či, poruchy polykání a spánku, poruchy písma, deprese,únava a bolest.

Co je to Parkinsonova nemoc?

Informačně-poradenskécentrum a kancelář sídlí naadrese:U Vesny 7, Praha 10tel: 273 160 062asociace@parkinson-help.czwww.parkinson-help.czBankovní spojení: 251244245/0300

http://www.avpo.cz
mailto:asociace@parkinson-help.cz
http://www.parkinson-help.cz/
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Tyto a  další služby poskytujeprofesionální nezisková orga-nizace Helppes. Patří mezi ně zaško-lení žadatele o speciálně vycvičenéhopsa, následné proškolení a secvičeníse psem i navazující servis po celoudobu aktivní služby psa. Helppes bylprvní organizací ze zemí tzv. vý-chodního bloku, která splnila pod-mínky nejvyšších mezinárodních stan-dardů a získala akreditaci prestižníchodborných organizací AssistanceDogs Europe (ADEu) / AssistanceDogs International (ADI).
Ze psů se stávajíspecialisté
Helppes poskytuje své služby na zá-kladě smlouvy o poskytování soci-álních služeb díky profesionálnímu tý-mu nejen odborníků na výcvik psů,ale i pracovníků v sociálních službáchs odborným vzděláním pro práci s lid-mi s handicapem. Výcvik psů probíhá

pod vedením Zuzany Daušové –dlouholeté držitelky zlatého odznakuVzorného výcvikáře I. stupně, mezi-národní mistryně Rakouska a  Slo-venska ve výkonu psů, vítězky mnohanárodních i mezinárodních „psích“soutěží.

Psi procházejí specifickým vý-cvikem, podle toho, komu budouasistovat: Helppes připravuje asi-stenční psy pro vozíčkáře a osobys tělesným postižením, balanční psypro osoby s tělesným postižením, vo-dící psy pro osoby se zrakovým posti-žením, asistenční / terapeutické psypro dětské klienty, asistenční / prů-vodcovské psy pro osoby trpící au-tismem, signální psy pro osoby trpícístavy ztráty vědomí či záchvatovýmionemocněními, signální psy pro oso-by se sluchovým postižením a psy se

speciálním výcvikem pro osobys kombinovanými handicapy a sig-nální psy pro osoby s diabetem.Právě posledně zmíněná katego-rie je svým způsobem jedinečná. Vespolupráci s odborníkem na výcvikpolicejních psů – specialistů napachové práce a soudním znalcemv oboru kynologie Bc. StanislavemBeníškem vyvinul Helppes v ČR zcelaunikátní metodu na výcvik signálníchpsů pro diabetiky a je tak jedinou or-ganizací v ČR, která tuto spolehlivoumetodu aplikuje pro tento typ psíchspecialistů. Dalším unikátem z dílnyHelppes je příprava psích pomocníkůpro osoby trpící autismem.
Jak to probíhá
Psí adepti na speciální výcvik absolvu-jí před zařazením do výcviku zdravot-ní a povahové testy. Do výcviku jsouzařazeni pouze po všech stránkáchzdraví jedinci s pevnými nervy a vy-rovnanou povahou. Psi, kteří tes-továním neprojdou, jsou vrácenisvým původním majitelům nebo dorodin vychovatelů, či předáni doopatrovnické rodiny. Doba výcviku sepohybuje v průměru kolem 6–8 mě-síců. Helppes cvičí žadatelům psy tzv.na míru, tedy přesně dle potřeb jejichomezení a dle typu jejich postižení.Žadatele o  psího pomocníka sinejprve pozveme na pohovor, kdezjistíme, jakou pomoc od psa očekáváa potřebuje. Vysvětlíme mu reálnémožnosti pomoci psa i vše, co pří-chod psího pomocníka do rodinyobnáší. Žadatelům poradíme takés výběrem vhodného plemene a po-hlaví psa. To vše je velmi důležité, abymohl vzniknout dobře fungující tým– člověk a jeho pes-asistent.

Na výcvik vodícího psa pro lidi sezrakovým handicapem přispívá státaž do výše 350 000 Kč, což je částka,která vysoce převyšuje skutečné ná-klady na výcvik i předání psa. Na psyasistenční a signální ale stát nepřispí-vá vůbec. Doba výcviku všech psíchpomocníků je přitom v  průměrustejná, všichni psí pomocníci také po-třebují stejnou veterinární péči, kva-litní krmivo i welfare po celou dobuvýchovy a výcviku. Náklady na pra-covníky, kteří připravují psí specialis-ty a pracují s lidmi s postižením, jsou

také stejné bez ohledu na typ posti-žení klientů, se kterými pracují. I fi-nanční nároky na ostatní pracovníkyprojektu, provoz výcvikového areálu,školení klientů a náklady na předánípsa a jeho secvičení s klientem jsoushodné u všech organizací, zamě-řených na výcvik psích pomocníků,které mají zaměstnance a výcvikovýareál. Skutečné náklady na přípravua  výcvik asistenčních, vodícícha signálních psů jsou tedy samozřej-mě shodné a pohybují se do částky220 000 Kč.
Kvalitní fundraisingse vyplácí
Přes finanční náročnost výcvikudostávají všichni klienti psího po-mocníka „Made by Helppes“ zdarma.Díky hodinám usilovné práce v oblastifundraisingu a PR i díky tomu, žeHelppes se chová již od svého za-ložení transparentně a aniž by mu tozákon ukládal, provádí každoroční fi-nanční audit, se nám daří získávat to-lik potřebné finanční prostředky pronaše klienty.Jeden z našich klientů vyjádřil vel-mi krásně a výstižně, co pro člověkas postižením jeho psí pomocník zna-mená: „To není pes, to je anděl, kterýmě svými křídly každý den posouváo kousek blíž k soběstačnosti.“Helppes za dobu svého působení tě-mito psími anděly zkvalitnil život již 162lidem s nejrůznějšími typy postižení.Staňte se letos i Vy součástí slav-nostního udílení pomyslných „křídel“a vypusťte spolu s patrony Karlema  Ivanou Gottovými, Martou Kubi-šovou, Bárou Nesvadbovou a mnohadalšími známými osobnostmi do svě-ta další „Helppsí anděly“ na každo-roční veřejné promoci psích studen-tů – Super dni 2013 dne 7. 9. 2013 od10.30 ve výcvikovém areálu Helppes,který sídlí v Plzeňské ulici v Praze 5-Motole. Zuzana Daušováředitelka a vedoucí výcviku Helppes –Centrum výcviku psů pro postižené o. s.

Pomáháme psům stát se anděly
Děje se tak prostřednictvím speciálního výcviku. Díky němu dokážoupsi provázet lidi se zdravotním postižením na cestě k integracia soběstačnosti.

Každý den o kousek blíž k soběstačnosti.

Helppes – Centrum výcviku psůpro postižené o. s.Mikovcova 9/531120 00, Praha 2Plzeňská ulice150 00, Praha 5 – Motolwww.helppes.czwww.facebook.com/helppes

Člen AVPO se představuje

Foto: Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené o. s.

http://www.avpo.cz
http://www.helppes.cz
http://www.facebook.com/helppes
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Dříve se prázdninypovažovaly za okurkovousezónu. V posledních letechmám ale pocit, že tomu taknení. Jak je to v branžilektora?
Mohu mluvit pouze za sebe a několikkolegů, kterým takříkajíc „vidím dokuchyně“, ale máte pravdu, je to jinak.O prázdninách si klienti hodně ob-jednávají konzultace, zejména zamě-řené na osobní problémy neboosobní rozvoj. Firmy či organizacev posledních zhruba dvou, třech le-tech zase tohoto, do jisté míry odpo-činkového času, využívají k pořádánírůzných seminářů, kulatých stolů ne-bo workshopů.
Jaké jsou novinky nebotrendy v oblasti řízení? Platíto pro business i neziskovýsektor.
Trendy a  témata má každá doba,vždycky něco zrovna „letí“. Teď je tozejména prokrastinace, tedy boj pro-ti odkládání, což může mít jak osobnírovinu, tak přesah do práce týmua samozřejmě má toto téma vazbui k řídícím procesům. Za zmínku urči-tě stojí i  stále se zvětšující zájemo networking, tedy získávání a bu-dování kontaktů jako nedílná součástpráce manažera. Další zajímavé témapředstavuje trénink manažerské vý-konnosti pomocí synergogiky (meto-

da vzdělávání dospělých), který sicenení úplnou novinkou, ale zatím u násnení příliš známý. Využívá jej spíšebusiness, zatímco první dvě témataviditelně zajímají jak business, tak ne-ziskový sektor.
V letošním roce jsteobdržela ocenění Osobnostvzdělávání roku 2012udělované Asociací institucímanažerského vzdělávání,Českou andragogickouspolečností a vzdělávacíminstitutem LondonInternational Graduate

School. Dá se už teď říci, zdataková cena má vliv na vášprofesní život?
Ano, titul zvyšuje zájem, klienti se měna něj často ptají, ale přímý vliv namůj profesní život jsem nezazna-menala. Věřím, že je vnímán jako zá-ruka kvality lektorské práce, a tak jejvidím i já. Mě osobně zavazuje k to-mu, abych nabízela službu nejenvzdělávací či konzultační, ale s při-danou hodnotou opravdové „člově-činy“, což mi sedí k pojmu osobnost.Ale jestli se ptáte, zda se mi tím zvýšilpočet zakázek, tak tento dopadocenění rozhodně nemá.
Dá se říci, o jaká témata jev neziskovém sektoruv poslední době největšízájem?
Některá témata jsou zkrátka „držák“a je o ně trvalý zájem. Z témat, kteráškolím, jsou to například timemanagement, komunikace, fundrai-sing nebo práce s týmem. V poslednídobě mám ale spíš dojem, že se ne-ziskové organizace méně školí, zatovíc řeší konkrétní problémy – nej-častěji jak přímo oslovit sponzory vesvém regionu, strategické plánováníorganizace, jak zlepšit dialog mezi ře-ditelem organizace a výkonnými pra-covníky… Hraje v tom bezesporu roliekonomika a  šetření, kdy se řešíjenom naléhavé věci, koncepční roz-

voj ustoupil do pozadí. Věřím však, žeje to jen dočasný trend.
Vidíte vy z pohledu lektorkynějaké dovednosti, kteréchybí lidem v neziskovýchorganizacích? Nějaké téma,na které by bylo dobré sezaměřit?
Pořád je co zlepšovat v oblastechprezentace organizace a fundraisingu.Neziskovky si často neumějí řícto podporu, málo ukazují svůj přínospro společnost a chybí jim silné argu-menty, které by předložily sponzo-rům, médiím či veřejnosti. To je velkáškoda a velký prostor pro změnu. Jáosobně jsem velký příznivec net-workingu, síťování, budování kontak-tů. To je velmi živné téma. Jsempřesvědčená, že nezisková organiza-ce, která umí pracovat s kontakty, máv sobě dynamiku a růstový potenciálpro budoucnost.
S Neziskovkami.czspolupracujete patnáct let.To je poměrně dlouhá doba.Od roku 2011 jste součástívedení Neziskovek.cz jakočlenka správní rady, cožznamená, že podílíte na jejichfungování bez nároku na od-měnu. Co vás k tomu vede?
S neziskovým sektorem mě pojí po-třeba podporovat a pomáhat. Sdílímposlání organizace Neziskovky.cza velmi mu věřím. Navíc, s lidmi v Ne-ziskovkách.cz mě spojují osobní přá-telství, s mnohými z nich už dlouho-letá, cením si jejich nasazení, profesi-onality i víry v to, že neziskový sektormá co dát.

Protože pracuji jak pro firmy, takpro neziskové organizace, mám po-rovnání – a často mě fascinuje, jakobrovské kroky dokázal český „nezisk“v tom nejpozitivnějším smyslu slovaudělat. Určitě byly, jsou a budou zdei chyby, ale bez nich to nejde – i přesty mě ale srdce k „nezisku“ stále táh-ne, takže předpokládám, že se tahletendence do budoucna nezmění.
To nás těší. Děkuji zarozhovor,

Olga Pohl

Úspěch
S neziskovým sektorem mě pojí potřebapodporovat a pomáhat

Lektorka, konzultantka a mode-rátorka veřejných akcí. Lekto-ruje pro business, neziskové or-ganizace i státní správu. Specia-lizuje se na trénink mluvčích,argumentaci, rétoriku, manažer-ské a  lektorské dovednosti čispolečenský protokol. Je autorkouřady odborných publikací a člán-ků, externě přednáší na Masary-kově ústavu vyšších studií při ČVUTPraha. V letošním roce se stala dr-žitelkou prestižního oceněníOsobnost vzdělávání roku 2012.

Olga Medlíková

Olga Medlíková je nejen jednou z hvězd lektorského týmuNeziskovek.cz, ale patří ke špičce i v republikovém měřítku.Chceme-li znát nejnovější trendy ve vzdělávání, víme, za kým jít.

Foto: Olga Medlíková

Nositelka ocenění
Osobnost
vzdělávání
roku 2012

http://www.neziskovky.cz
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Největší rozdíl je v povinném roz-dělování výnosů a  nákladů.U podnikatelů je to jednoduché, tamjsou jen dvě skupiny – daňově uzna-telné nebo daňově neuznatelné výno-sy a náklady. Neziskovky to mají o dosttěžší: mají čtyři různé skupiny výnosůa nákladů a některé z nich navíc ještěmusí splňovat určité další podmínky.Aby neziskovka byla schopnásplnit požadavky zákona, musíúčtovat složitěji. K tomu se pak ještěpřidávají požadavky jednotlivých do-nátorů, ať už jsou to ministerstva,kraje, nadace či soukromé osoby.Proto nezbývá, než do účtování vložitdalší parametr, podle kterého bude-me výnosy a náklady rozdělovat. A topořád ještě nejsme u konce, protoženeziskové organizace musí všechnysvé činnosti dělit na hlavní a vedlejší,takže je účtování zase o něco složi-tější. Pozitivní je, že téměř všechnyúčetní programy buď tato členěníumí, nebo se dají lehce přizpůsobita šikovný účetní si s tím hravě poradí.

Kurzy účetnictví proneziskové organizace
Pokud není účetnictví řádně vedeno,hrozí neziskovce nemalé sankce, a tood pokut ze strany finančního úřadu,které mohou být i několika set tisí-

cové, až po neuznání nákladů a vrá-cení poskytnutých dotací či grantů.Jak správně účtovat, aby k těmto ne-milým situacím nedocházelo, se mů-žete dozvědět i z kurzů pořádanýchNeziskovkami.cz. Prvním z nich jedvoudenní kurz Účetnictví v praxis ohledem na účetní uzávěrku a zá-věrku, který je určen pro účetnía ekonomy, kteří mají základní zna-lost podvojného účetnictví. V průbě-hu kurzu se účastníci podrobně se-známí s  účtovou osnovou pro ne-

ziskovky a na příkladech si ukáží, jakúčtovat a  rozdělovat náklady dojednotlivých skupin. Dalším kurzemje Účetní uzávěrka NNO, daňovépřiznání. U  tohoto jednodenníhokurzu již předpokládáme znalostiúčtování a zaměříme se na správné

rozdělování výnosů a nákladů, na vy-plnění daňového přiznání a všech je-

ho příloh. Z dalších témat bych uvedlkurzy Vnitřní účetní směrnice,Cestovní náhrady nebo Finančnířízení NNO v rámci rekvalifikačníchkurzů.
Individuální konzulta-ce z oblasti účetnictví
Mnozí z účastníků uvedených kurzůvyužívají i možnost konzultací. Kon-zultace mohu mít různou formu.První a nejpoužívanější je konzultaceprostřednictvím e-mailu. Je to jedno-duché. Vy formulujete otázku a já sesnažím co nejsrozumitelněji odpově-dět, k vyřešení problému většinoustačí jeden či dva e-maily. Dalšímožností je konzultace osobní. Ob-vykle stačí hodina, abychom problémpojmenovali a našli jeho řešení. Jis-tou formou osobní konzultace je i te-lefon nebo Skype. V rámci konzultacíradím se vším, co se týká účetnictvía účtování v neziskových organiza-cích, od jednotlivých účetních přípa-dů až po kontrolu účetnictví projektunebo celé organizace a sestavení da-ňového přiznání a jeho příloh.Mojí snahou je účtování v  ne-ziskových organizacích co nejvícezjednodušit, samozřejmě za před-pokladu dodržení všech zákonůa  předpisů. Takové účtování pakulehčuje práci při vyúčtování jednot-livých grantů a dotací, ale i obecně přivyplňování daňového přiznání či se-stavování účetní závěrky neziskovéorganizace.Kurzy týkající se účetnictví ne-ziskových organizací a nabídku kon-zultací najdete na webových strán-kách www.neziskovky.cz. Karel Malý

Dobrá praxe
Jak na účetnictví neziskové organizace?
Rozdíl mezi vedením účetnictví neziskové a ziskové organizace naprvní pohled není velký. Když se však začteme do daňových zákonů,zjistíme, že rozdíly tu jsou. A je dobré o nich vědět.

Správnému účtování se můžete naučit nakurzech pořádaných Neziskovkami.cz.

Od roku 1995 pracuje jakoOSVČ – účetní a od roku 2004také jako lektor a konzultant pro ob-last účetnictví, ekonomiky a finanč-ního řízení neziskových organizací.Zabývá se účetnictvím malýcha středních firem (do této skupinyspadají živnostníci, kteří pracují sa-mi a firmy, které mají roční obrat docca 20 mil.  Kč) a  účetnictvím ne-ziskových organizací.

Karel Malý

INZERCE

www.fokusvysocina.cz

Dobře spravované účetnictví – záruka klidného spánku. Foto: Edwin Nollen

http://www.neziskovky.cz
http://www.neziskovky.cz
http://www.fokusvysocina.cz
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Tomáši, váš projekt v minu-lém roce zvítězil v kategoriiCharitativní (neziskový)projekt roku 2012. Je něco, cobyste poradil šéfům projek-tů v českých neziskovkách?Jak na to?
Těžko dát konkrétní radu. Každý můjprojekt je odrazem mého příběhua tak si myslím, že jakýkoliv manažermá svůj cíl a cítění pro danou věc. Dlemého názoru je důležité věřit své prá-ci a jít proti proudu. Věřit v něco vícnež jen v úspěch – v to, že chceme ně-co změnit.
Co vám účast v soutěžipřinesla?
Přinesla mi velkou zkušenost. Poprvév životě jsem předstoupil před lidi,kteří v mých očích skutečně něco vy-budovali. Postavil jsem se tam jakomladý člověk a snažil se jim ve čtyřechminutách vysvětlit svou filozofii a to,proč je má práce důležitá. Získal jsemtím zdravou dávku sebevědomí i dů-věru v to, co dělám.
Jsou podle vás české nezis-kové a charitativní projektydostatečně řízené? Jak si

může obyčejný člověk ověřit,že projekt, o kterém se do-zvěděl, je opravdu kvalitní?
Dobrý projekt si vždy lidi najde sám,aniž by bylo nutné chodit do velkýchfirem či fondů žádat peníze. Jedinoumotivací by měl být ten člověk či dí-tě, kterému chceme pomoci se vze-přít nelehkému osudu. Ověřit si, jest-li je projekt kvalitní, je opravdu těžké.Člověk, který chce najít neziskovku čikvalitní projekt, by měl sám na vlast-ní kůži poznat jejich práci a cítit, co tov něm samém probouzí.

Věřím, že tato soutěž bude i nadá-le cestou k nacházení silných projek-tů, které přesvědčí svou kvalitou a či-ny, které za nimi stojí.

Paní Arazimová, čím je sou-těž Projektový manažer rokujedinečná a jak ji mohouvyužít neziskové organizacev České republice?
Soutěž je jedinečná především svýmposláním hodnotit nejúspěšnější

projektové manažery a manažerky veveřejném, soukromém i neziskovémsektoru. Pro neziskové organizacepředstavuje příležitost ukázat ve-řejnosti výsledky své práce.
Smyslem soutěže je mimojiné také snaha kultivovatpřístup k řízení projektův Česku. Myslíte si, že toje potřeba?
Rozhodně ano. Projektové řízení jeprofese jako každá jiná a zaslouží si bu-dovat etalon kvality. Setkáváme se jak

s výborně odvedenou prací profesio-nálních projektových manažerů, tak

i s velkými problémy a v konečném dů-sledku neúspěchem celého projektu.Důvodů pro neúspěch může být celářada. Je potřeba na ně poukazovat, po-učit se a chyby neopakovat.
Co je letos na soutěži zají-mavé, nové? Čím se liší odprvního ročníku, kterýproběhl v minulém roce?
Soutěž má svůj vlastní odborný blogvěnovaný otázkám projektovéhořízení a slavnostní vyhlášení soutěželetos doplní dvoudenní Festivalprojektového řízení. Soutěžící majímožnost setkat se osobně s členy Tý-mu expertů, získat zpětnou vazbu

a diskutovat nad otázkami a prob-lémy, které je konkrétně v  jejichprojektu nejvíce trápily. Pro ná-vštěvníky festivalu připravujeme od-borné přednášky a  interaktivníworkshopy a  samotný slavnostnígalavečer bude také plný překvapení.Už nyní se máte na co těšit!Více informací k  soutěži nawww.pmroku.cz. -red-

Neziskové projekty pro lepší svět
Autorem jednoho z nich je Tomáš Slavata, který s projektemvěnovaným dětem z dětských domovů získal ocenění v loňskémročníku soutěže Projektový manažer roku. O tom, co přinese letošníročník, se dozvíte od manažerky soutěže, Markéty Arazimovéz pořádající organizace – Společnosti pro projektové řízení, o. s.

SeriálProjektový manažer roku

Věřit v něco víc než jen v úspěch.

Stránky soutěže Projektový manažer rokuwww.pmroku.cz/cs-CZ/stranky/0/-/0/1/-
Vítězové loňského ročníkupmr2012.pmroku.cz/articles/35/vysledky-2012
Blog soutěžeblog.pmroku.cz

Markéta Arazimová, Foto: Společnostpro projektové řízení, o. s.

Tomáš Slavata, Foto: Společnost pro projektové řízení, o. s.

http://www.neziskovky.cz
http://blog.pmroku.cz/
http://pmr2012.pmroku.cz/articles/35/vysledky-2012
http://www.pmroku.cz/cs-CZ/stranky/0/-/0/1/-
http://www.pmroku.cz
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Díky tomuto projektu, který rea-lizuje KPMG Česká republika vespolupráci s  obecně prospěšnouspolečností Neziskovky.cz, mohlo 118manažerů a manažerek neziskovýchorganizací zdarma absolvovat něko-lik školení z oblasti finančního řízenía zkvalitňování interních procesů.„Odborníci z KPMG Česká republikapomáhají lidem z neziskového prostře-dí správně nastavit procesy v oblastisprávy, účetnictví, daní a  aktuálníúpravy legislativy. Semináře se zaměři-ly také na řízení financí a  lidskýchzdrojů,“ uvedl Jiří Kučera, ředitel Ne-ziskovek.cz. Oboustranné přínosy té-to spolupráce potvrzuje CSR manažerPavel Závitkovský z  KPMG Českárepublika: „Rostoucí zájem o kurzy ze

strany zástupců neziskovek velice těšíi  naše zaměstnance, kteří získávajíhlubší povědomí o specifikách fungo-vání neziskového sektoru.“Nejdůležitější jsou však ohlasysamotných účastníků, kteří možnostprofesního rozvoje využili ku prospě-chu svých organizací. „Kurz zaměřenýna oslovování firemních dárců byl promě velkým přínosem. Dozvěděla jsemse spoustu informací z druhé strany –z pohledu případného dárce. Možnostprakticky si vyzkoušet nově nabyté ra-dy od zkušené lektorky byla příjemnýmzakončením celého semináře,“ doklá-dá Kateřina Kadlecová, pracovnicev sociálních službách a trenérka psův organizaci Helppes – Centrum vý-cviku psů pro postižené, o. s.

Vzděláváním to však nekončí. Sou-částí projektu je také soutěž o ročnípartnerství vybrané neziskovky s po-radenskou společností KPMG Českárepublika. Vítězná nezisková or-ganizace získá na celý rok bezplatnouodbornou podporu KPMG dle svýchindividuálních potřeb. O letošních

šťastných výhercích se dozvíte užv příštím čísle zpravodaje Svět ne-ziskovek.Více informací o  projektu ROKspolečně – KROK dopředu najdete nawebových stránkách KPMG Českárepublika. Olga Pohl

Zájem neziskových organizací o posun k většíprofesionalitě roste. Totéž se však nedá vždyříct o financích, které mají k dispozici. O tocennější je přínos vzdělávacího projektu ROKspolečně – KROK dopředu.

Spolu a profesionálně
Seriál

Spolupráce komerčního a neziskového sektoru má přínos pro obě stranyFoto: KPMG Česká republika

ROK společně – KROK dopředu

Novinky

Neziskovky.cz od dubna 2010 po-skytují služby Burzy práce vespolupráci s  pracovním portálemJobs.cz. Našim uživatelům se tímotevřela možnost oslovovat širokéspektrum uchazečů, protože inzerá-ty se kromě našich stránek zobrazu-jí i na portálech Jobs.cz a Práce.cz.V této přednosti je však pro mnohéuživatele skryt i kámen úrazu. Někte-ré organizace bývají doslova zavale-ny reakcemi na své inzeráty, kterénavíc často přicházejí i od ne zcelavhodných kandidátů.Další komplikací může být fakt, žespolečnost LMC, která provozuje por-tál Jobs.cz, je ve vztahu k inzerujícímneziskovým organizacím dárcem, ne-boť běžně je vyvěšení každého inze-rátu zpoplatněno částkou ve výšiněkolika tisíc korun. Proto společnostLMC uzavírá s  inzerenty z  řad ne-ziskových organizací standardní da-rovací smlouvy. Je pak pochopitelné,že chce mít také vliv na to, jaké or-

ganizace bude podporovat a  vy-hrazuje si právo žádost o inzerci od-mítnout. Každá zamítnutá žádost všakdosud znamenala, že dotyčná ne-ziskovka nemohla zveřejnit inzerátani na našem webu.Rozhodli jsme se tedy vyjít vstříctěm organizacím, které za dosavad-ních podmínek nechtěly nebonemohly inzerovat své volné pracovnípozice a zprovoznili jsme doplňkovouBurzu práce Neziskovek.cz. Jejímprostřednictvím mohou registrovaníuživatelé vkládat své nabídky, kterése zobrazují výhradně na našichwebových stránkách. Zadávání inze-rátů je jednoduché, po zalogování sistačí vybrat správnou záložku a vy-plnit krátký formulář s údaji o na-bízené pracovní pozici. Abychom pře-dešli vkládání nepoctivých nebo ryzekomerčních nabídek, podléhají všech-ny inzeráty redakčnímu schválení.Aleš Mrázek

Nedávno jsme na našich webových stránkáchzprovoznili novou Burzu práce Neziskovek.cz,která slouží především těm uživatelům, kteříchtějí oslovovat výhradně návštěvníky našehowebu.

Nová Burza práceNeziskovek.cz
▪ 15. 8. 2013
Nadace Charty 77 – KontoBARIÉRY
Stipendium BariéryOblast podpory: sociální/zdravotní/humanitární, vzděláváníKontakt: 224 230 216; 224 214 452Adresa: Melantrichova 5,110 00 Praha 1 Více informací ▸
▪ průběžná uzávěrka
Sdružení VIA
Dotovaný software pro NNO –Výzva TechsoupOblast podpory: rozvoj neziskovéhosektoru, ostatníKontakt: lukas.hejna@sdruzenivia.czVíce informací ▸

▪ 23. 8. 2013
Nadace Auxilia
Otevřené grantové řízení narozdělení finančních prostředkůz výnosů nadačního jměníOblast podpory: vzdělávání, rozvojneziskového sektoruKontakt: nadace@auxilia.czAdresa: Malé náměstí 12, 110 00Praha 1 Více informací ▸
▪ průběžná uzávěrka
Nadační fond Kolowrátek
Oblast podpory: kultura, sociální/zdravotní/humanitární, lidská práva,ostatníKontakt: info@kolowrat.czAdresa: Ovocný trh 6, 110 00 Praha 1Více informací ▸

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

Grantový kalendář

Desítky dalších grantových a dotačních výzev najdete
v Grantovém kalendáři, který si můžete

objednat na našich stránkách ▸

http://www.neziskovky.cz
http://www.kpmg.com/cz/cs/about/corporatecitizenship/year-together/Stranky/default.aspx
http://www.kpmg.com/cz/cs/about/corporatecitizenship/year-together/Stranky/default.aspx
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3375
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3604
info@kolowrat.cz
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3510
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3594
http://www.neziskovky.cz/clanky/508_531/granty_grant_kalendar/
mailto:nadace@auxilia.cz
mailto:lukas.hejna@sdruzenivia.cz
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Za nejdůležitější ustanovení NOZ,stanovící praktické limity činnostispolku, je třeba považovat §  217,odst. 1: „Hlavní činností spolku můžebýt jen uspokojování a ochrana těch zá-jmů, k jejichž naplňování je spolek za-ložen. Podnikání nebo jiná výdělečnáčinnost hlavní činností spolku být ne-může.“Za zájmy, k jejichž naplňování jespolek založen, se přitom na základěustanovení § 214, odst. 1 považujíspolečné zájmy členů („Alespoň třiosoby vedené společným zájmemmohou založit k jeho naplňování spolekjako samosprávný a dobrovolný svazekčlenů a spolčovat se v něm.“).Společný zájem členů spolku, jenžmá být dle vůle zákonodárce spolkemuspokojován a ochraňován, je jistěpojem právně velice neurčitý. Zákonnic nestanoví o tom, že by snad ten-to zájem musel být nějakým způso-bem obecně či veřejně prospěšný.Účelem (hlavní činností) spolku tedymůže být jak uspokojování a ochra-na ryze soukromého zájmu členů –např. zájmu na opravě určité stavbysloužící pouze těmto členům – takzájmu „smíšeného“ (např. opravamostu, který používají nejen členovéspolku, ale také jiné osoby). Lze všakpřipustit i uspokojování a ochranu

zájmu v podstatě „cizího“, který je zá-jmem členů např. pro jejich touhu po

dobročinnosti. Tedy i péče o men-tálně postižené, i když členové spolkusami nejsou mentálně postiženi aninemají mentálně postižené příbuznéči blízké, může být uspokojovánímzájmu členů.Složitější situace nastává v přípa-dě podnikání a  jiné výdělečnéčinnosti, které nesmí být hlavníčinností spolku. Podnikání, respektivepodnikatele, definuje NOZ v § 420,odst. 1 takto: „Kdo samostatně vyko-nává na vlastní účet a odpovědnost vý-dělečnou činnost živnostenským neboobdobným způsobem se záměrem činittak soustavně za účelem dosažení zis-ku, je považován se zřetelem k  tétočinnosti za podnikatele.“Nejpodstatnější v uvedené defini-ci jsou nejen soustavnost (činnostnení vykonávána jen nahodile), alepředevším účel dosažení zisku –podnikáním je tedy při splnění ostat-ních podmínek každá činnost, kterámá za účel dosažení zisku. Přitom po-

jem „účel“ je třeba vykládat ex-tenzivně, tedy činnost je vykonávánaza účelem dosažení zisku i  tehdy,jestliže se se ziskem počítá alespoňjako s možností. Není přitom vůbecpodstatné, zda je zisk reálně do-sahován. Podstatný je pouze účel,nikoli výsledek.Zákon přitom nerozlišuje, zdadaná činnost je vykonávána pouze zaúčelem dosažení zisku, nebo zda sle-duje také jiný účel. Tento nedostatekbohužel v praxi vylučuje, aby hlavníčinností spolku bylo tzv. sociálnípodnikání – činnost, která je vedledosažení zisku motivována také do-sažením jiného, zpravidla obecně (so-ciálně) prospěšného cíle. V této sou-vislosti je třeba vzpomenout návrhuzákona o veřejné prospěšnosti, kterýz okruhu osob způsobilých nabýt sta-tutu veřejné prospěšnosti vylučujeosoby, jejichž hlavní činností jepodnikání, vyjma sociálních družstev.Je mou povinností podotknout, že po-vaha činnosti spolku není nijak

ovlivněna tím, zda je tato činnost ori-entována pouze na členy spolku,pouze na třetí osoby, nebo na oběskupiny osob zároveň.

Ještě problematičtější je posouzeníotázky výdělečné činnosti, což je po-jem, který také postrádá jasné právnívymezení. Poměrně jednoduchou de-finici výdělečné činnosti lze podattakto: výdělečnou činností se rozumíkaždá soustavná činnost, při níž jezpravidla dosahováno majetkovéhoprospěchu – výdělku.V souvislosti se spolky se nejčastě-ji skloňuje otázka sociálních služebdle zákona 108/2006 Sb. o sociálníchslužbách. Tyto služby, jsou-li posky-továny za úplatu, jednoznačně na-plňují znaky výše uvedené definice.

Jsou poskytovány zpravidla sou-stavně, za úplatu, tudíž je při tomtoposkytování dosahováno majetkové-ho prospěchu. Přitom není rozhodu-jící, že majetkový prospěch posky-tovateli sociálních služeb většinouneposkytuje přímo jejich uživatel –klient, ale třetí osoba (např. minis-terstvo, kraj). Na podporu tohotostanoviska lze odkázat též na evrop-skou legislativu, která považuje po-skytování sociálních služeb za ekono-mickou aktivitu, uskutečňovanouv tržním prostředí. Dále je třeba při-pomenout, že Ministerstvo vnitra ČR,které vykonává dohled nad spolky dlesoučasného zákona 83/1990 Sb.o sdružování občanů, poskytování so-ciálních služeb za výdělečnou činnostjiž řadu let konstantně považuje.Přestože se v minulosti o otázcespolků coby poskytovatelů sociálníchslužeb bouřlivě diskutovalo, před-ložená argumentace byla povýtcečasto spíše politická než právněvěcná. Především jsem bohužel ne-zaznamenal, proč podle NOZ má po-skytování sociálních služeb „přestat“být výdělečnou činností, jestliže jí do-posud zřejmě bylo.Jakkoli tedy stojím se svým názo-rem značně osamocen, dovoluji sitvrdit, že poskytování sociálních slu-žeb dle zákona 108/2006 Sb. je výdě-lečnou činností a jako takové nesmíbýt hlavní činností spolku dle NOZ.

Tím pochopitelně není dotčeno právospolku poskytovat sociální službyv rámci své činnosti vedlejší.Na uvedeném závěru nic neměnífakt, že zákon 108/2006 Sb. posky-tování sociálních služeb spolkemumožňuje – tento zákon a nový ob-čanský zákoník jsou si totiž právněrovnocenné, takže to, že určitou ak-tivitu umožňuje jeden z nich, neměnínic na tom, že je případně nezákonnáz pohledu druhého. Mgr. Petr Vítprávní konzultant

Právní servis

V poslední době jsme svědky intenzivní odborné i laické diskuse o tom, jaké jsou právnílimity činnosti spolků podle nového občanského zákoník (zákon 89/2012 Sb., dále NOZ),který má nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2014. Jsem si vědom, že jasnou odpověď na tutoa související otázky může přinést až soudní judikatura následujících let, nicméně přestopovažuji za potřebné vyslovit svůj názor, jakkoli se bude nejspíše jevit nepopulárním.

Některé právní limity činnosti spolku podlenového občanského zákoníku(se zvláštním zřetelem k poskytování sociálních služeb)

V souvislosti se spolky se nejčastějiskloňuje otázka sociálních služeb.

Podnikání a jiné výdělečné činnosti nesmíbýt hlavní činností spolku.

Čas se krátí! Připravte se na nový občanský zákoník. Ilustrační foto

http://www.neziskovky.cz
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Pokud jste se touto cestou vydali,jistě sledujete obrat za 12 před-cházejících bezprostředně po sobějdoucích kalendářních měsíců. A tonejen proto, že zisky přinášejí ký-ženou finanční svobodu, ale také kvů-li registraci k dani z přidané hodnoty(DPH). Když obrat překročí limit 1 mi-lion korun, stáváte se od prvního dnedruhého měsíce následujícího po mě-síci, ve kterém k překročení došlo,plátcem daně.
Ručíme za své do-davatele oprávněně?
Podle zákona o DPH od té chvíle ru-číme za své dodavatele. Novela záko-na totiž zavedla povinnost tuzem-ských firem ručit za to, že jejich ob-chodní partneři odvedli státu DPH.Pokud váš obchodní partner nezapla-tí DPH, budete ji muset uhradit zesvého.Česká daňová správa provozujeweb, na kterém si každý může ověřitspolehlivost všech plátců daně. Načerné listině neplatičů DPH nyní skon-čí každý, kdo za poslední minimálně

tři měsíce dluží na DPH více než de-set milionů korun. Za nespolehlivoubude považována i ta firma, která ne-má v pořádku daňové doklady a úřadjí vyměří daň alespoň 500 000 Kč,a také podnik podezřelý z účasti napodvodu.Nespolehlivým se plátce DPH mů-že stát pouze na základě rozhodnutísprávce daně. Toto rozhodnutí můžesprávce daně vydat až na základěokolností, které nastaly po nabytíúčinnosti novely, tj. po 1. 1. 2013.Bezprostředně po tomto datu byl ta-

ké u všech registrovaných plátců na-staven vstupní údaj, že nejsou ne-spolehliví. Údaje o  nespolehlivémplátci zveřejňuje Finanční správa ČRv zásadě až v okamžiku pravomocné-ho rozhodnutí příslušného finanční-ho úřadu.Prvního nespolehlivého plátcedaně zveřejnila Finanční správa

v Registru plátců DPH ke dni 16. 5.2013. Ke jménu tohoto subjektu anik žádnému dalšímu se ale veřejnostnedostane. Název se v systému ob-jeví až po zadání konkrétního údaje,na základě kterého si budou firmyprověřovat spolehlivost svých ob-chodních partnerů.V databázi na adrese http://adisspr.mfcr.cz/adis/jepo/epo/dpr/apl_ramce.htm?R=/adistc/DphReg?ZPRAC=FD-PHI1%26poc-dic=2%26OK=Zobraz byměla každá firma kontrolovat, zdase u  jejích dodavatelů v  kolonce

„nespolehlivý plátce“ neobjevilo„ano“. U těch pak ručí za odvedeníDPH. Pokud obchodní partneři daňnezaplatí, musí ji uhradit ručící fir-ma. K tomu ale dojde až v případě,že nebylo možné na nespolehlivémplátci vymoci dlužnou částku jinýmzpůsobem.Jak již dříve uvedl Evropský soudní

dvůr, firma může ručit za daň jedinětehdy, pokud mohla mít už předempodezření, že její obchodní partner jeneplatič. V ČR musí odběratelé ručiti v situacích, kdy posílají peníze na za-hraniční účty svých partnerů a takétehdy, kdy platba odešla na účet, kte-rý předtím nebyl nahlášen daňovésprávě. Taková opatření však pova-žují evropští soudci za příliš přísnáa diskriminační.Označení institutu nespolehlivéhoplátce DPH za „Paskvil roku“ a stížnostna novelu zákona u Evropské komisena straně jedné, ministerstvem finan-cí avizovaná novela zákona na stranědruhé. Takový je aktuální stav. Poprázdninách už bude možná jiný.Uvedené znění novely platí do 30. zá-ří 2013, kdy se předpokládá přijetínové právní úpravy.Eva FlossmannováInformační střediskoMikuláš, o. p. s.

Odpověď:
Konkrétní odpovědnost zakladatelůje vymezena zejména v § 6 zákona č.248/1995 Sb., o obecně prospěšnýchspolečnostech a o změně a doplněníněkterých zákonů, ve znění poz-dějších předpisů (dále jen „ZOPS“).Z této úpravy vyplývá, že ve věcechsouvisejících se založením OPS za nido jejího vzniku jedná její zakladatel.Je-li zakladatelů více, jednají společněnebo ten z nich, který byl k tomu pí-semně zmocněn. Závazky z tohotoobdobí přecházejí na OPS okamžikemjejího vzniku, OPS ale může do tří mě-síců odmítnout takové závazky, kteréjí brání naplnit účel, pro nějž byla za-ložena. V takovém případě potom za

nepřevzaté závazky odpovídá zakla-datel, popřípadě zakladatelé společněa nerozdílně.Jinak je ale pravdou, že zakladate-lům žádnou další konkrétní odpo-vědnost ZOPS neukládá. Odpo-vědnost za případnou škodu se týkáředitele jako statutárního orgánuspolečnosti a členů správní rady, natyto osoby se vztahuje úprava § 10odst. 5 ZOPS, podle které jsou povinnivykonávat svou funkci s péčí řádné-ho hospodáře a zachovávat mlčen-livost o důvěrných informacích a sku-tečnostech, jejichž prozrazení bymohlo způsobit OPS škodu. V přípa-dě pochybností, zda člen správní ra-dy či ředitel jednal s péčí řádnéhohospodáře, musí tyto osoby prokázat,

že s péčí řádného hospodáře jednaly.Ti členové správní rady, kteří spo-lečným jednáním způsobili OPS po-rušením povinností při výkonu funk-ce škodu, odpovídají za tuto škoduspolečně a nerozdílně. Ujednání meziředitelem či členem správní rady

a OPS vylučující nebo omezující od-povědnost člena správní rady za ško-du je neplatné.Na závěr doplním, že dotaz bylzodpovídán v mezích ZOPS, nikoliv sohledem na případné další právnípředpisy a souvislosti.Ing. Zdeněk MorávekUNES

Jaká je odpovědnost zakladatelů obecně prospěšné společnosti (dálejen „OPS“) za jednání OPS? Domníváme se správně, že odpovědnostje na řediteli OPS a správní radě? Odpovědnost zakladatelů je tedynulová (žádná)?

Odpovědnost zakladatelů o. p. s. partner rubriky

Poradna

Poradna

Všichni v nezisku víme, jak těžké je překlenout „hladová“ období.Závislost na státních dotacích a darech filantropů nás učí zavádětdo praxe dobré rady ze seminářů – financovat chod organizace z vícezdrojů. Jednou z možností je provozování vedlejší činnosti.

Hlídáte si svého dodavatele?

Pokud váš obchodní partner nezaplatíDPH, budete ji muset uhradit ze svého.

http://www.neziskovky.cz
http://www.unes.cz
http://www.ucetnikavarna.cz/unes/unes-online-s-casopisem-sleva-na-rocni-predplatne/#utm_source=svetneziskovek&utm_medium=banner&utm_campaign=unes
http://adisspr.mfcr.cz/adis/jepo/epo/dpr/apl_ramce.htm?R=/adistc/DphReg?ZPRAC=FDPHI1%26poc_dic=2%26OK=Zobraz
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1Jak postupovat, pokud sedostanete do problémů v zemi,kde nemá Česká republika svůj zastu-pitelský úřad?a) Musíte se dostat do nejbližší země,kde je česká ambasáda.b) Můžete požádat o služby amba-sádu, která má za tímto účelemuzavřenou smlouvu s ČR.c) Můžete využít zastupitelský úřadjakékoli země EU.d) Je nutné spoléhat jen na místníúřady.2Turisté často využívají možnostizpestřit si třeba pobyt u moře tím,že si půjčí auto, aby mohli sami objíž-dět zajímavá místa. Ve které z následu-jících zemí je třeba mít se na pozoru,

protože se tam jezdí vlevo?a) Maltab) Marokoc) Tureckod) Egypt3Únos je extrémní situace, kterouby asi nikdo nechtěl zažít. Můžek němu však dojít i v zemích, kterépovažujeme za relativně bezpečné.Jak se v takovém případě zachováte?a) Hlasitě naříkáte a dožadujete sepropuštění.b) Máváte svým cestovním pasema vyhrožujete zásahem EU.c) Bez odporu plníte pokyny únoscůa vyhýbáte se očnímu kontaktu.d) Při každé příležitosti se snažíteutéci.

4Nepříjemnosti může vyvolat i ne-znalost historických nebo poli-tických vztahů některých zemí k jejichsousedům. Víte, ve které z následují-cích zemí byste si určitě neměli ob-jednávat tureckou kávu kvůli dlou-hodobě napjatým vztahům s neda-lekým Tureckem?a) v Bulharskub) v Řeckuc) v Sýriid) v Jordánsku

5V jedné asijské zemi se tak dbána pořádek, že jsou tam pod vy-sokou pokutou dokonce zakázanéžvýkačky. Víte, ve které?a) Jižní Koreab) Hong Kongc) Singapurd) Tchaj-wan6V mnoha jiných zemích se Vámzase může stát, že zažijete ze-mětřesení. Co uděláte, když Vás pro-budí třeba v noci v hotelovém pokoji?a) Nestaráte se o věci a co nejrychlejivyběhnete na ulici.b) Počkáte na instrukce hotelovéslužby, která vám sdělí, zda hrozínějaké nebezpečí.c) Zůstanete v pokoji a pokud je tamtelevize, zapnete si zpravodajství.d) Pokud není možné dostat se rych-le na otevřené prostranství, zů-stanete v budově a postavíte se dootevřených dveří v silné zdi.

Jste připraveni na cestování?

Nejsem z těch, kteří potřebujísvému okolí neustále zdůraz-ňovat svoji absolutní vytíženost a na-prostou oddanost práci, kvůli kterýmna něco jako je volno nemají ani po-myšlení. Za léta strávená v pracovnímprocesu jsem už prohlédl, že jde buďo pózu, která má dotyčným dodat nadůležitosti, nebo, v horším případě,o projev choroby. Dovolená prostěk práci patří stejně jako mzda nebopauza na oběd.Po několika letech, kdy jsem sidovolené vybíral jen po týdnech, bě-hem nichž jsem se střídavě věnovalpěší turistice a následné lázeňskéregeneraci, jsem si pro letošek naor-dinoval dvoutýdenní pobyt u moře.Žádná velká aktivita, hlavně užívání sina pláži, polehávání ve stínu olivovní-ků a jen občas nějaká ta procházkanebo kratší výlet. Unavený velkoměst-ským lidským hemžením a přeplně-nou dopravou jsem si vyhledal hotý-lek v ústraní, nabízející all inclusiveprogram. Ne že by mě nezajímala cizígastronomie, ale touha po klidua soukromí byla tentokrát silnější.Z čirého nerozumu jsem se ne-dávno o svých letních plánech zmínilmezi svými přáteli. Hůř jsem si asinaběhnout nemohl. Hodně mých přá-tel a známých pracuje v neziskovýchorganizacích, což je krom jinéhoprostředí, které stále přitahuje různénekonformní, hyperaktivní a alterna-tivně smýšlející jedince. Varovat mě

ostatně mělo už to, že jsem se v tuchvíli nacházel na jakési gardenpar-ty, uspořádané u  příležitosti (zá-zračného) návratu párečku šílencůodkudsi ze zemí střední Asie.Spílání, které se na mě ze všechstran sneslo, bych nepřál ani svémunepříteli. Mladý člověk má přecevolný čas trávit aktivně, poznávat cizíkultury a při pobytu v přírodě i svévlastní fyzické limity, na povalovánína pláži budu mít čas v důchodu!Namítl jsem, že občas přece každýpotřebujeme vypadnout z pracovní-

ho kolotoče a dobít baterky, a navíctak úplně mladý už také nejsem. Od-povědí mi ale byla přednáška, že pře-ce neexistuje lepší energy drink než

koktejl namíchaný z adrenalinu, fy-zického vyčerpání a údivu nad exo-tickými místy a zvyky. Nevím. Od těchsamých lidí totiž už léta pravidelněslýchávám, že by po návratu ze svéaktivní dovolené potřebovali ještějednu na rekonvalescenci a vstřebánívšech zážitků. Mezitím jsem se všakocitl v tak hluboké defenzivě, že tutomoji námitku už nikdo ani nezaregis-troval.K mé smůle mě někteří z přítom-ných znají opravdu dobře a dovedliuž dopředu odhadnout mé myšlenky.

Aniž bych se tedy pořádně dostal keslovu, dozvěděl jsem se, že jsem bo-lestín, který se pořád moc hlídáa všechna ta údajná zdravotní rizika

spojená s  cestováním bere mocvážně. Sebevědomý cestovatel sepřece nějaké té malárie nebo horeč-ky dengue nebojí a směšné výšlapydo čtyř tisíc metrů zvládne jako nic!A s bezpečností prý abych na ně takénechodil. Všechno je to jen hloupéstrašení a vytváření mediálních bub-lin. Varování ministerstva zahraničía podobných nedůvěryhodných in-stitucí jsou totiž jen účelová propa-ganda. Zpravidla jde o země plnéúžasných lidí, dokonale bezpečnéa pokud se tam někomu něco stalo,byli ti dotyční určitě nějací divní,pokud to celé není zase jen propa-ganda a výmysl.„Ty snad za chvíli budeš jeden z těch,kdo si zaplatí zájezd u cestovky, aby semohl někde válet na pláži a krmit sez bufetových stolů!“ Provinile jsem při-kývl, že opravdu jedu s cestovní kan-celáří. Odjinud se ozvalo ještě pohr-davěji: „A  ještě si snad zaplať allinclusive, ne?“ Neměl jsem už sílu dá-le vzdorovat. Nezbylo mi než při-pustit, že jsem pouhá lidská troska,opovrženíhodný konzument globa-lizovaných produktů, zmanipulovanáoběť televizní reklamy a necitlivý bar-bar bez špetičky pochopení pro jinékultury. Ještě než spáchám rituálnísebevraždu, abych zachránil alespoňty nepatrné zbytky své cti, tak si alechci tu svojí povalovací dovolenous cestovní kanceláří a all inclusivepořádně užít. Zkuste to také, zvlášťvy, kteří ve své práci celý rok pečuje-te o druhé. Aleš Mrázek

Neziskovým sluníčkům navzdory
Fejeton

Kvíz

Správnéodpovědi: 1c,2a,3c,4b,5c,6d

Od letošního prvního července se pro nás zjednodušilo cestování dojedné z nejoblíbenějších letních destinací. Díky vstupu Chorvatska doEU můžeme do této země jezdit už oficiálně bez cestovního pasu adomáhat se stejných práv jako v jiných zemích EU. Stále však zbýváspousta zemí, kam by člověk měl jet dobře připraven.

Ilustrační foto

Ilustrační foto

http://www.neziskovky.cz
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DPH u obcív příkladech 2013
Jaroslav ŠobáňNakladatelství Anag, 2013
Publikace je určenaobcím a ostatním ve-řejnoprávním subjek-tům, které jsou regis-trovanými plátci daněz  přidané hodnoty,případně kterým re-gistrace k DPH hrozí či o ní uvažujídobrovolně. Prostřednictvím ná-zorných příkladů popisuje jednotlivédruhy ekonomické činnosti obces uvedením jejich řešení ve vztahuk dani z přidané hodnoty.Aktualizované vydání obsahujenovou kompletně přepracovanouprávní úpravu registrace plátce, novápravidla při vystavování daňovýchdokladů či další novinky týkající se za-mezení daňových úniků. Součástí pu-blikace jsou konkrétní příklady za-účtování daných obchodních případůtak, aby čtenář získal ucelený obrazo problematice a mohl poznatků vy-užít v každodenní práci.
Finanční průvodce ne-finančního manažera
Jak se rychle zorientovatv podnikových a projek-tových financích
Jakub SlavíkNakladatelství Grada Publishing, a. s., 2013
Publikace srozumitelně, čtivě a na ná-zorných příkladech seznamuje čtená-

ře se základy finanční-ho řízení podnikůa projektů. Nefinančnímanažer díky ní získávhled do základníchprincipů finančníhořízení v obvyklých situacích – napříkladhodnocení finančního zdraví podniku,rozhodování o nákladech a cenách,rozhodování o investičním projektu,případně rozhodování o akvizici firmynebo naopak o outsourcingu činnos-tí. Publikace objasňuje vazby meziřízením financí a ostatními oblastmimanagementu a uvádí čtenáře do ter-minologie finančních odborníků.Kniha je určena především lidemz praxe, aťuž ze soukromých podniků čiz veřejného sektoru. Zároveňbude uži-tečnou pomůckou pro vysokoškolské stu-denty jiných nežekonomických oborů.
Ztráta
Smutek a deprese
John BowlbyNakladatelství Portál, 2013
Třetí díl trilogie Vazba –Odloučení – Ztráta se tý-ká problémů žalu a zá-rmutku a obran. nýchprocesů, jež se mohouobjevit jako důsledekúzkosti a ztráty. Teorievazby (attachment theory) Johna Bowl-byho je považována za jednu z  nej-vlivnějších teorií 20. století vůbec. Už v ro-ce 1951 na základě klinické práce s du-ševně narušenými dětmi a výzkumujejich rodinného zázemí formulovalBowlby základní myšlenku: „Pro duševnízdraví kojence a malého dítěte považuje-

me za nezbytné, aby dítě prožívalo vřelý,blízký a nepřerušovaný vztah s matkou (ne-bo s její trvalou náhradou), v němž oba na-cházejí uspokojení a radost.“Na podporutohoto tvrzení předložil důkazy, podlenichž je možné mnohé formy neuróza poruch osobnosti připisovat buď ab-senci mateřské péče, anebo přerušenívztahu dítěte a mateřské postavy.
Občanské právo prokaždého
Pohledem (nejen) tvůrcůnového občanského zákoníku.
K. Eliáš, B. Havel, P. Bezouška, D. ŠustrováWolters Kluwer ČR, a.s. , 2013
Čtivě, srozumitelněa mnohdy i vtipně se-znamuje tato knihačtenáře s novým čes-kým občanským zá-koníkem a zákonemo obchodních korpo-racích, které nabudou účinnosti1. ledna 2014, a s nimiž bude každýobčan denně přicházet do kontaktu.Autoři, vesměs tvůrci nové právníúpravy, vysvětlují její principy a zásadya ukazují i významné inspirační zdrojev  právní úpravě před rokem 1948a v úpravách jiných států, kde právní vý-voj nepoznamenaly levicové diktatury.Knihu si můžete objednat nawww.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
1/1

1/3 1/4 1/61/2

6 800 Kč 4 800 Kč 3 400 Kč 2 500 Kč 1 800 Kč

190 × 262 mm
190 × 129 mm

190 × 85 mm
93 × 129 mm

93 × 85 mm

93 × 262 mm

Knižní tipy

Členové AVPO mohou na tyto pu-
blikace uplatnit slevu. Více informa-
cí na adresách www.neziskovky.cz
a www.avpo.cz.

Děkujeme Nadačnímu fondu J&T, že můžeme na-bízet neziskovým organizacím dostupné vzdělávánía přispívat tak k jejich dalšímu rozvoji.

Svět neziskovek
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