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Také se nestačíte
rozkoukat a je
editorial konec týdne?
Také nemůžete
uvěřit svým
očím, že otočíte
list v kalendáři a zubí se na Vás
červen? Člověk se snaží stihnout tisíc věcí najednou a ani si
nevšimne, jak zběsile čas pádí.
I u nás v Neziskovkách.cz jsme
toho za poslední měsíc stihli víc
než dost. Přivedli jsme na svět
naše nové logo a celou novou
vizuální identitu. Naší barvou je
od nynějška červená jako barva
dobrého kontaktu s okolím,
výrazu potěšení z činnosti
a životní síly. Tu jsme předvedli,
když jsme se vydali na Noční běh
pro Světlušku, pro kterou jsme
uběhli pěkných pár kilometrů.

Pro náš stánek na NGO Marketu
jsme zase upekli obrovskou mísu
arašídových sušenek. Na druhou
stranu umíme i zeštíhlovat – ze
stránek zpravodaje ubyly rubriky
Anketa a Fejeton a na příští číslo
si udělejte chuť až začátkem
srpna, kdy vydáme prázdninové
dvojčíslo.
Přicházíme i s dalšími novinkami
– rozšířili jsme nabídku vzdělávacích kurzů o nové aktuální
téma, jak měřit dopad činnosti
své neziskovky. První workshop
pro vás pořádáme již 23. června.
Přeji Vám i tentokrát mnoho
inspirativního čtení a krásný
začátek letních dnů.
Věra Svobodová, ředitelka
Neziskovky.cz

Téma: Umíme dokázat, že
naše činnost má dopad?

Patnáctý ročník veletrhu
neziskovek NGO Market
je za námi
Letošní veletrh neziskovek NGO
Market, který pořádala Nadace
Forum 2000, doslova praskal
ve švech. Svoji činnost na něm
představilo na dvě stovky neziskových organizací a přilákal davy
návštěvníků. Co všechno bylo
v Národní technické knihovně
k vidění se dočtete v reportáži na
str. 11

z obsahu

ÇKlikni na obrázek!Ç
Víte, jak měřit dopad činnosti své neziskové organizace?
Umíte rozlišovat mezi výsledkem a výstupem?
Existují různé možnosti, jak sledovat, že činnost neziskové organizace
má efekt a její vliv na změny je zaznamenatelný. Měřit dopad znamená
vědět, jak to bylo před naší prací a jak je to po ní. Je to oblast, na kterou
se neziskový sektor v českém prostředí zatím příliš nesoustředil. Jak je
to se sledováním efektu a dopadu činnosti v prostředí neziskovek a jaké
jsou metodiky využitelné k jejich měření, prozradí příspěvek lektora
a konzultanta Jiřího Kučery na str. 7.
Zdroj: YouTube

Social Impact Award
má své vítěze!

Uspělo sdílení kol, ekologické pohřby,
netradiční cestovka i útočiště
pro bezdomovce
Porota vybrala projekty Ke kořenům, Inteligentní záchranný modul
a Rekola, ve veřejném hlasování uspěl projekt Joy Ride! Všechny vítězné týmy si odnesly 3 000 €, poukaz na odbornou podporu (mentoring
od PricewaterhouseCoopers a akcelerační program s Janem Veselým),
šek na služby Copy General za 5 000 Kč, předplatné časopisu Respekt
a členství v Impact HUBu Praha.
Inteligentní záchranný modul – prototyp energeticky soběstačné
zimní ubytovny pro lidi bez domova studenta techniky z Brna.
Rekola – systém sdílení kol ve městech, který v Praze, Brně a Olomouci rozjíždí dva bratři, nadšení cyklisté.
Ke kořenům – ekologická pohřební služba a podpora pro pozůstalé,
kterou chtějí poskytovat studentky Masarykovy univerzity.
Joy Ride – tým z Opavy organizuje společné zájezdy, na kterých se děti
a mládež s handicapem baví spolu se svými zdravými vrstevníky.
Zdroj: www.socialimpactaward.cz

„Často si stačí
jen uvědomit,
co člověk ve svém životě
nechce,“ říká o svých životních rozhodnutích Radek
Laci, úspěšný stipendista
Fondu vzdělání.
Radovan Laci je jeden z úspěšných stipendistů Fondu vzdělání,
společného projektu ČSOB a
Výboru dobré vůle - Nadace
Olgy Havlové. Studuje na vysoké
škole, hraje s kapelou, působí ve
sdružení Vteřina poté, které pomáhá mladým lidem z dětských
domovů zorientovat se ve světě
mimo institucionální péči. O jeho
cestě z dětského domova k samostatnému životu jsme si povídali
v rozhovoru na str. 5-6

ze světa
neziskovek

Ve Stromovce
se běhalo
pro Světlušku
Téměř tři tisíce běžců přišly
v úterý 29. dubna do pražské
Stromovky, aby s rozsvícenými
čelovkami vyrazily do nočního
parku a pomohly nevidomým.
Na start Nočního běhu pro
Světlušku se postavili vidící i
nevidomí, kteří běželi s traséry.
Třetí ročník charitativního běhu
přinesl nevidomým více než 1,3
milionu korun!
„Nečekala jsem, že tu bude tolik
lidí, atmosféra s čelovkami je
nádherná. Tomu se denní závod
nemůže vyrovnat. Bohužel jsem
kvůli zdravotním komplikacím
nemohla běžet jako trasér, ale
věřím, že příští rok si to vynahradím," řekla biatlonistka Gabriela
Soukalová, která letos přišla
do Stromovky účastníky běhu
podpořit.

Na start Nočního běhu pro
Světlušku se postavil také tým
Neziskovek.cz.
Foto:Neziskovky.cz

„Jsme nadšeni z rekordního
počtu účastníků," uvedl Přemysl
Filip, ředitel Nadačního fondu
Českého rozhlasu. „Děkujeme
Jakubu Herešovi, Davidu Podholovi a Martinu Skálovi, kteří před
dvěma lety s tímhle úžasným
nápadem za Světluškou přišli a
dokázali ho také zrealizovat."
Letošní běh si nenechala utéct
také řada umělců i sportovců –
herci Pavel Nový a Martin Kraus,
herec a komik Lukáš Pavlásek,
členové kapel Eddie Stoilow a
Republic of Two, kajakář Vav-

řinec Hradilek nebo běžkyně na
lyžích Eva Vrabcová-Nývltová.
Chvíli před startem také stihl
do Stromovky přiběhnout herec
Ondřej Vetchý, který spolu s
Gabrielou Soukalovou, zlatou
olympijskou vítězkou Evou
Samkovou a hercem Davidem
Novotným běh odstartovali.
„Přátelé, kamarádi, my vám
ty medaile přivezeme. Hlavně,
když budete svítit," řekl Pavel
Nový, který se účastnil i obou
předchozích ročníků běhu. Ani
pro Vavřince Hradilka to nebyla
premiéra, roli traséra si vyzkoušel už loni. „Baví mě myšlenka,
že nevidomí a vidící společně
sdílí prostor ve tmě," řekl Vavřinec Hradilek. „Je to fajn trend,
že běžců, a tím pádem i peněz na
podporu nevidomých, přibývá.
Desátý ročník dá určitě už tak 50
milionů," uvedl David Novotný,
který se běhu zúčastnil poprvé.
Roli traséra si letos vyzkoušel
také Martin Kosobud, výkonný
ředitel Privátního bankovnictví
ČSOB, generálního partnera
Světlušky. „Běžel jsem jako
trasér s Markem Moflárem a moc
jsme si to užili. Týden před startem jsme si spolu byli tréninkově
zaběhat, abychom se sladili. Byl
to pro mě nádherný zážitek – jak
ze samotné tratě, tak z atmosféry
celé akce," podělil se po běhu
Martin Kosobud o své dojmy.
„Já sice nejsem sporťák, ale bylo
úžasný slyšet to dusání tisíců
párů nohou kolem sebe. Dokonce jsem slyšel někoho říkat, že to
zní, jako když prší," s úsměvem
řekl Zdeněk Rybák, nevidomý
kavárník z Kavárny POTMĚ,
který letos také běžel poprvé.
Světluška děkuje společnosti
Isostar, hlavnímu partnerovi
Nočního běhu, který kromě
finančního daru zajistil také
občerstvení pro účastníky. „Bylo
pro nás velkým potěšením již po
druhé podpořit tak výjimečnou
akci, jakou Běh pro Světlušku je.
Navíc velmi oceňujeme lidskost
a solidárnost všech běžců i
organizačního týmu, což vedlo k
nezapomenutelné atmosféře celého běhu. Již nyní se těšíme na
Běh pro Světlušku 2015," uvedl
Petr Čáp, ředitel společnosti.
Zdroj:
www.svetluska.centrum.cz
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První ročník unikátního
projektu Začni
s neziskovkou
byl úspěšně zakončen
a připravuje se další

spokojena s výběrem jednotlivých neziskových organizací,
akce splnila jejich očekávání a
více než 70 % ze 117 respondentů navázalo s jednotlivými
organizacemi spojení. Neziskové
organizace byly také velice spo-

První ročník projektu Začni s neziskovkou na České zemědělské univerzitě v Praze se setkal s velkým zájmem studentů.
Foto: Začni s neziskovkou

Ve středu 23. dubna se na akademické půdě České zemědělské
univerzity v Praze (ČZU) konal
první ročník unikátního projektu
Začni s neziskovkou. Nápad na
tento projekt vznikl ve Studentském klubu projektového řízení,
který jej zrealizoval ve spolupráci
s ČZU, jež se stala hlavním partnerem projektu. Cílem projektu
bylo propojit neziskové organizace a studenty prostřednictvím
stáží, dobrovolnictví nebo také
tématy bakalářských a diplomových prací.
V rámci projektu proběhly na
ČZU také tři přednášky neziskových organizací, konkrétně Českého svazu ochránců přírody,
společnosti Člověk v tísni
a UNICEF. Festivalu se zúčastnilo 21 neziskových organizací
z různých zájmových oblastí –
od ochrany zvířat přes lidská
práva, finanční gramotnost až po
pomoc seniorům.
Návštěvnost festivalu byla nad
očekávání, navštívilo ho zhruba 250 studentů. Ze zpětných
vazeb vyplynulo, že většina byla

kojeny i se samotnou organizací
a všechny se chtějí akce zúčastnit
i v příštím roce. Více na www.
zacnisneziskovkou.cz.
Zdroj: www.skpr.cz

Pestrá
společnost
sbírala E-E po psech
Poslední dubnovou sobotu se zaměstnanci a příznivci Pestré společnosti shromáždili na Černém
Mostě, aby sesbírali exkrementy
po psech v okolí sídla společnosti. Několik dní předtím umístili
do výkalů provokativní růžové
vlaječky s výmluvami pejskařů
– „To nebyl můj pes“, „Ostatní
taky nesbírají“ nebo „Příliš malé
k sebrání“. „Již při zapichování
vlaječek jsme zaregistrovali
spoustu kladných ohlasů od kolemjdoucích obyvatel Prahy 14.
Je vidět, že je problém znečištění
opravdu trápí,“ řekla fundraiserka Pestré společnosti Martina
Evjáková. Smyslem akce bylo

www.neziskovky.cz

motivovat pejskaře k zodpovědnému chování a přispět jednak
k čistotě životního prostředí a
jednak k lepšímu soužití pejskařů a nepejskařů. Každý majitel
by měl pořízením psa přijmout
zodpovědnost za svého miláčka
se vším všudy. „Pokud by každý
pes přihlášený na ‚čtrnáctce‘ (na
konci března 2014 to činí 2 654
psů) vyprodukoval za den odhadem 300 g exkrementů, dopadne
na zem 796,2 kg výkalů. To je
docela úctyhodná masa materiálu,“ dodává Martina Evjáková.
Pestrá společnost se zabývá
kvalitním bezkotcovým výcvikem asistenčních psů, a proto
se jí sbírání E-E bytostně týká.
Akce se bude opakovat každý
rok na jaře, ale Pestrá společnost
nenechá své okolí vychladnout –
v rámci oslav narozenin městské
části uspořádá 19. června na Plechárně na Černém Mostě již třetí
ročník benefičního festiválku
Rock for Dogs. Vystoupí kapely
The Tap Tap, Kašpárek v rohlíku
a Květy, připraveny jsou doprovodné workshopy, koloběžkové
exhibice a další skvělá zábava.
Více na www.rockfordogs.cz.
Zdroj: www.rockfordogs.cz

Charitativní show
Fashion
for Fokus
představila modely
mladých českých
designérek
V Praze proběhla 1. dubna
módní show Fashion For Fokus.
Mladé české návrhářky představily v pražskému Muzeu
hudby své modely. Výtěžek show
putoval neziskové organizaci
Fokus Praha, která pomáhá
lidem s dlouhodobým duševním
onemocněním.

V pražském Muzeu hudby se uskutečnila charitativní módní
přehlídka na podporu neziskové organizace Fokus Praha.
Foto: P. Krupička

Jana Mikešová, Vendula Niklová, Linda Zabilková a Tereza
Vu – mladé české návrhářky z
Ateliéru módní tvorby pražské
UMPRUM představily svoji
práci s mottem Zaostřeno na
osobitost. „Spolupráce s Fokusem je mi sympatická především
z hlediska možnosti pomoci
dobré věci. Zároveň je to pro mě
způsob, jak přiblížit svou práci
lidem," uvedla Jana Mikešová.
Návštěvníci, kterých se sešlo
přibližně stošedesát, podpořili
svými dary lidi s duševním onemocněním. Fokus Praha použije
vybrané prostředky na financování preventivních programů
pro studenty, asistenci klientům
v podporovaném zaměstnávání
nebo pro zajištění krizové pomoci osobám s vážným duševním
onemocněním.

Centrum pro rodiny s dvojčaty
a vícerčaty pod vedením Mgr.
Zuzany Staroštíkové pomáhá již
řadu let rodinám formou sbírek
či poradenství. Nyní však objevilo způsob, jak pomoci těmto
rodinám i po praktické stránce,
a to prostřednictvím programu
Asistent do rodiny s dvojčaty
a vícerčaty, který byl zahájen
v Olomouckém kraji na základě
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Zdroj: www.dvojcata.net

STAŇTE SE
ÚSPĚŠNÝMI
MANAŽERY!
Rekvalifikační kurz
s akreditací MŠMT
MANAŽER
NEZISKOVÉ
A PŘÍSPĚVKOVÉ
ORGANIZACE

Zdroj: Fokus Praha, o. s.

Moravské
Centrum
pro rodiny
s dvojčaty
a vícerčaty
odstartovalo nový
dobrovolnický program

zda má zájem o doprovod a
asistenci při volnočasových aktivitách, při pochůzkách k lékaři
či na rehabilitační cvičení nebo
o individuální podporu vícerčat
zaměřenou na rozvoj psychomotorických dovedností.
„Rodiče, kteří mají o tuto službu
zájem, nechť se ozvou telefonicky či e-mailem na kontakty
uvedené na našem webu Dvojcata.net. Dobrovolnických aktivit
je sice v Olomouci spousta, na
rodiny s vícerčaty se však dosud
zapomínalo,“ říká Adriana Jemelková, koordinátorka programu Asistent do rodiny s dvojčaty
a vícerčaty. Program vzniká ve
spolupráci s dobrovolnickým
centrem JIKA. Potenciální
zájemce o dobrovolnictví hledá
centrum převážně mezi studenty a také mezi registrovanými
uchazeči o zaměstnání na Úřadu
práce. Přihlásit se ale může
kterýkoliv občan Olomouckého
kraje starší osmnácti let s čistým
trestním rejstříkem.

velkého ohlasu obdobného programu uskutečněného v Plzni.
Podstatou programu je ulevit
rodině nabídkou pomoci asistenta-dobrovolníka. Ten dochází
jednou týdně a umožňuje rodině
účastnit se aktivit, které by byly
se dvěma a více dětmi náročné
nebo neuskutečnitelné. Každá
rodina si přitom může vybrat,

Dozvíte se:
• jak zlepšit své manažerské
schopnosti,
• jak strategicky řídit
organizaci,
• jak efektivně komunikovat
a vést tým,
• jak být úspěšný v projektovém a finančním řízení.
Přihlaste se zde:
kurzy@neziskovky.cz

www.neziskovky.cz

Z nabídky
našich
kurzů
Červen

fundraising,
MARKETING A PR

Jak využít sílu Facebooku ke
svým cílům
11. 6. 2014
Lektor: Marek Jehlička
Poznejte potenciál Facebooku a naučte
se vytyčit si správné cíle a nastavit
komunikační strategii tak, abyste jich
dosáhli s vynaložením co nejmenšího
množství času i peněz.

Vedení úspěšné schůzky
s dárcem
12. 6. 2014
Lektorka: Milada Záborcová
Ověřte si, zda umíte zajímavě připravit
schůzku s dárcem, sjednat ji po telefonu a následně ji vést tak, aby dospěla
k výhodné dohodě. Poznejte účinné
vyjednávací strategie a buďte úspěšní
při uzavírání dohod.

E-marketing a sociální
sítě pro začátečníky
16. 6. 2014
Lektorka:
Kateřina Švidrnochová
Poznejte potenciál a možnosti
internetu jako doplňku ke klasickému
fundraisingu a marketingu. Kurz je
zaměřený na využití sociálních sítí a
web 2.0 aplikací. Součástí kurzu jsou
základy content marketingu – jak se
obsahově prezentovat na internetu.

Občanská sdružení-spolky
podle nového občanského
zákoníku – jak postupovat
v roce 2014
20. 6. 2014
Lektor: Petr Vít
Na kurzu se dozvíte více o rozdílech
mezi spolkem a občanským sdružením, budete se moci zeptat na všechny
potřebné souvislosti včetně možnosti
přeměny na ústav či sociální družstvo
a nové úpravy pobočných spolků.

Základy grantového
fundraisingu aneb Jak napsat
dobrou grantovou žádost
24.-25. 6. 2014
Lektor: Petr Machálek
Dozvíte se, kam se dá grantová žádost
podat, jaká jsou specifika potenciálních donorů, výhody a nevýhody
grantového fundraisingu atd. Kurz
vám pomůže zjistit, jaké jsou základní
možnosti financování projektů
z evropských fondů, a proniknout
do základů sestavování rozpočtu ke
grantové žádosti.

osobnostní rozvoj

legislativa a účetnictví

„Transformace“
občanského sdruženíspolku na zapsaný ústav
13. 6. 2014
Lektor: Petr Vít
Ukážeme vám, jak změnit právní
formu vašeho občanského sdružení-spolku na zapsaný ústav.

Účetní a daňový pohled
na neziskovky – část 1.
Účetnictví pro neziskovky
18. 6. 2014
Lektorka: Anna Pelikánová
Seminář zpracovává přípravu účetní
závěrky a výkazů, včetně návodu
na řešení některých dosud nevyjasněných okruhů činností tak, jak vyplynuly z praxe lektorky

Delegování bez nařizování
a obav
13. 6. 2014
Lektorka: Zuzana Briš
Předpokladem kvalitního výsledku
je kvalitní zadání. Způsob, jakým
práci zadáváme, má totiž velký vliv na
toho, komu je úkol určen. Delegujte s
ohledem na své podřízené i výsledky
vaší organizace.

Lektorské dovednosti
pro junior lektory
17.-18. 6. 2014
Lektorka: Olga Medlíková
Naučíte se identifikovat vzdělávací potřeby klienta, vyjít z nich při
plánování vzdělávací akce a osvojit si
efektivní lektorské návyky.

Emoční dovednosti
v pomáhajících profesích
20. 6. 2014
Lektorka: Milada Záborcová
S rozvinutou emoční inteligencí daleko častěji dosáhneme cílů, které jsme
si předem určili. Zjistěte, jak jste na
tom se svými emocemi vy, a poznejte
emoční dovednosti, které vás ve vaší
práci dokážou podpořit..

Řízení a vedení

sociální služby

Dokumentace v sociálních
službách podle Standardů
kvality sociálních služeb –
AKREDITACE MPSV
10. 6. 2014
Lektorka:
Jana Sladká Ševčíková
Kurz vás seznámí s povinnostmi
ohledně vedení dokumentace dle
zákona o sociálních službách a zákona
o ochraně osobních údajů.

více informací najdete na:
www.neziskovky.cz/kurzy/

cena kurzů
od 650,- Kč
za den
Měřte
dopad
činnosti
své
neziskovky!
Víte, jak změřit
dopady své činnosti?
Umíte rozlišit mezi
výsledkem
a výstupem?
To a mnohé další

Tereza Černá, asistentka vzdělávání
Neziskovek.cz doporučuje:
"Za sebe bych v červnu doporučila
navštívit kurz Petra Machálka "Základy grantového fundraisingu aneb Jak
napsat dobrou grantovou žádost",
který poskytuje praktický návod, jak
napsat kvalitní projekt, což, věřím,
ocení/docení každá organizace."
Foto: L. Maršíková

Účetní a daňový pohled na
neziskovky – část 2.
Daně v neziskovkách
19. 6. 2014
Lektorka: Anna Pelikánová
Seminář zpracovává přípravu
daňových přiznání k DPPO a DPH,
včetně praktických řešení některých
daňových problémů tak, jak vyplynuly
z praxe lektorky.
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Měřte dopad činnosti
své neziskovky!
23. 6. 2014
Lektor: Jiří Kučera
V kurzu se naučíte definovat kritéria
změny, kterou má organizace přinášet, a seznámíte se s dvěma koncepty
– metodikami, využitelnými k měření
dopadů (SRS, SROI).

se dozvíte na našem
novém a zcela
ojedinělém kurzu.
i
klni
k

www.neziskovky.cz

rozhovor

Studujete vysokou školu.
Jaká byla Vaše cesta ke studiu?
Studuji marketingovou komunikaci na
Vysoké škole finanční a správní. Ke studiu mě
přivedlo mé vnitřní já, když jsem si uvědomil,
co nechci. Rozhodující bylo, že jsem nechtěl
odejít z dětského domova. Opustit ho by bylo
pro mne těžké, velmi obtížně bych si hledal
práci i bydlení. V 19 letech jsem nebyl kompletně připravený na samostatný život. To byl
jeden z momentů, kdy jsem si uvědomil, že
chci dál studovat.

ky mezi dětským domovem a neziskovými organizacemi. Když děti například potřebují ke
studiu počítač, snažíme se jim zprostředkovat
nadace, které jim ho mohou poskytnout. Děti
se na nás mohou obrátit s jakoukoli žádostí o
radu a pomoc, napsat nám – komunikujeme s
nimi prostřednictvím e-mailu nebo sociálních
sítí.
Vedle toho jednáme s ministerstvem práce
a sociálních věcí, s ministerstvem školství a
ministerstvem zdravotnictví. Nedávno jsme
se zúčastnili jednání Asociace náhradní výchovy s prezentací Vteřiny poté, aby se o nás
dozvěděli ředitelé domovů, jejich zástupci
a vychovatelé. Jako fokusní skupina jsme
spolupracovali na tvorbě standardů kvality

„Často si stačí
jen uvědomit,
co člověk
ve svém životě
nechce,“

aktivit je hudební dílna, na níž se podílí naše
kapela Mimosféry. Pointou této dílny je, že si
každé dítě vymyslí čtyři slova, na která se pak
skládá text, který následně společně zhudebníme. Děti si i samy určí, v jakém stylu píseň
bude, jestli to bude hip-hop, rap, rock, pop.
Skladbu si pak společně zahrajeme a zazpíváme. Děti tady mají opravdu velký prostor pro
kreativitu a mohou ukázat, jaký talent v sobě
skrývají.
Co je podle Vás největším problémem dětských domovů?
Můj osobní názor je, že v nich stále převládá
velká izolovanost a neinformovanost. Děti
častokrát nemají ani zdání o okolním světě.

říká o svých
životních
rozhodnutích
Radek Laci,
úspěšný
stipendista
Fondu vzdělání
Všechna foto: archiv R. Laci

Kdo Vám byl při Vašem rozhodování
oporou?
V dětském domově říkali, že bych měl studovat dál, ale spíš to nechávali na mě. Ředitel
našel, že Vysoká škola finanční a správní má
programy na podporu studentů, kdy je financován celý bakalářský kurz. Stálo mě ale velké
úsilí dostat se na školu, musel jsem podstoupit náročné psychotesty, abych prokázal, že
mám na to školu zvládnout.
Jste členem sdružení Vteřina poté – co je
jeho posláním?
Vteřina poté je složena z bývalých a stávajících klientů dětských domovů. Je nás devět
členů a snažíme se pomoct dětem v dětských
domovech, aby si uměly prosadit svůj názor,
předáváme jim zkušenosti, motivujeme je
ke studiu, vedeme k samostatnosti a učíme
je přemýšlet o světě. Když dítě opustí dětský
domov, tak často nemá vůbec tušení, jak se
chovat v reálném světě. Jsme také prostřední-
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institucionální péče, které se sestavovaly v
Národním ústavu pro vzdělávání a kde jsme
se opírali o své zkušenosti.
Jak vzniklo sdružení Vteřina poté? Dali
jste se dohromady z vlastní iniciativy?
Začátky byly spojené s iniciativou Vzkazy v
lahvi, kterou zorganizovalo občanské sdružení Vhled – Centrum SÁMOVKA a která
zprostředkovávala příběhy dětí z dětských
domovů, v nichž mohly děti dát najevo svoje
názory – jak negativní, tak pozitivní. To byl
projekt, kde se zakládající členové potkali.
Členem sdružení Vteřina poté jsem se stal v
dubnu 2013.
Na jakém projektu ve Vteřině poté právě
spolupracujete?
V současné době realizujeme výjezdy do
dětských domovů, kde se představujeme a
snažíme se posílit hlas dětí, jejich názory a
také jejich komunikaci s vychovateli. Jedna z

Chtěly by studovat, ale nevědí, jak se o studiu
blíže informovat. Dalším problémem je osamělost. Děti si již uvědomují, že jsou na světě
samy. Na základě tohoto pocitu mají nižší sebevědomí a tak trochu bojují samy se sebou.
Čekají, že jim buď někdo něco dá zadarmo,
nebo naopak, že jim někdo chce ublížit. Také
jsem si musel uvědomit a pochopit, že jestli
chci něco dokázat, tak za tím musím jít. Nejde jenom vyčkávat a říkat si, že ono to snad
vyjde. Ono to samo nikdy nevyjde a přitom si
stačí často jen uvědomit, co člověk nechce.
Jak se Vy sám vidíte za pět, deset let poté,
co doděláte vysokou školu?
To mi bude kolem třiceti, přes třicet let –
vidím se jako manažer nějaké společnosti,
nevím přesně jaké, ale třeba z oblasti personalistiky. Chtěl bych působit stále ve Vteřině
poté, pokračovat v motivování dětí a předávat
zkušenosti. A možná že bych si založil i svoji
neziskovku.

www.neziskovky.cz

Co byste vzkázal dětem a mladým lidem,
kteří se ocitli v podobné situaci jako Vy?
Těch vzkazů by bylo více. Chtěl bych jim
vzkázat, aby byli sami sebou, ať se nenechávají ovlivnit okolním světem, ať nejsou ty
ovečky, které jdou se stádem. Ať se nebojí
vyčnívat. A nakonec bych jim chtěl vzkázat,
že nikdy nebudou sami, kdykoli se mohou
na „Vteřinu“ obrátit, a když to bude v našich
silách, rádi jim pomůžeme.
Ptala se Monika Otmarová

Radek Laci s kapelou Mimosféry natáčejí
videoklip na jednom z výjezdů za dětmi
z dětských domovů. à

Jedno z koncertních vystoupení
kapely Mimosféry. â
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Radek Laci se narodil v Hradci Králové, v podstatě celý život
ale prožil v dětském domově v České Lípě, kde strávil více než
16 let. Absolvoval střední školu zaměřenou na cestovní ruch
a ekonomiku a nyní s podporou Fondu vzdělání, který společně založili Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a ČSOB,
studuje marketingovou komunikaci na soukromé Vysoké škole
finanční a správní.

Medailon

www.neziskovky.cz

téma

Umíme dokázat,
že naše činnost má dopad?
Důležitým fenoménem je změna. Možná se někteří budete divit, ale myslím si, že změna je základním důvodem existence neziskových organizací,
občanské společnosti. Lidé se společně spojují
v projektech zejména proto, že chtějí dosáhnout
změny ve svém okolí, ve svém městě, ve své zemi,
a někteří možná i na celém světě. Pro zakladatele
nebo manažery neziskových organizací platí, že
jim tato základní logika říká důležitou pravdu.
Svým nápadem přesvědčí lidi, kteří ze změny
prosazované jejich organizací budou mít užitek,
případně zaujmou ty, kterým je představená
změna sympatická.
Pro dlouhodobé fungování organizace to ale nestačí. Ano, jako první představíte vámi prosazovanou změnu formou své vize. Řeknete také, na co
se zaměřujete, jaký je váš hlavní úkol, kterým se
snažíte k uvedené změně přispět. Ale po nějakém
čase je na místě, abyste předložili důkazy o tom,
že se vám v dané věci daří dobře působit na okolí
a vize se začíná, byť po krůčcích, naplňovat.
Pro dokreslení si můžeme uvést jednoduchý
příklad. Rozhodli jste se založit spolek, který má
za cíl ochránit zajímavé zelené území ve městě.
Radnice toto příjemné zákoutí prodala developerovi a ten se právě snaží získat stavební povolení
na luxusně vyhlížející moderní komplex obchodů
a bytů. Spolek má hlavní vizi – změnit uvažování lidí v okolí tak, aby danou stavbu nechtěli,
změnit záměr developera. Tedy zachovat ten kus
zeleně a zapůsobit na lidi, aby v něm i nadále
viděli větší hodnotu. To je poměrně složitá, ale
krátkodobá vize. Děláte v této věci řadu činností
a z nich máte výstupy – např. distribuce 1 000
ks letáků, tři happeningy, 4 veřejné diskuse za 2
měsíce, schůzky s radními, zastupiteli, schůzky na
stavebním odboru atd. Jaký je výsledek práce? 9 z
10 dotázaných ví, co se v dané lokalitě plánuje, 8 z
10 lidí podporuje zachování zeleného území, díky
vaší práci se našly účinné překážky bránící vydání
stavebního povolení atd. A jaký je dopad? Zajímají se lidé více o dění ve svém okolí, změnil se jejich
pohled na volné plochy? Upustil developer od
svého záměru a začal s lidmi plánovat jiné využití
prostranství? Rozhodl se snad pozemek prodat?
V každé oblasti činnosti neziskových organizací
najdeme možnost, jak vyjádřit očekávaný dopad.
Potřebujeme si jen na začátku práce objasnit
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indikátory, které budeme sledovat. Jak takové
indikátory určit? Při práci s vedením organizace
se vždy zabýváme nejen tím, jakých výsledků chce
organizace dosahovat, ale zda je možné vybrané
indikátory sledovat, kde se najdou zdroje pro
jejich ověření. Měřit dopad tedy vlastně znamená
nejen vědět, jaký je náš vliv, ale jak ho v pravidelných 2-3letých intervalech prokážeme. Když se
podíváme na weby zahraničních organizací, třeba
www.participle.net, vidíme, jak s tématem svého
vlivu
a dopadu činnosti pracují. Už v hlavním menu
nás k tomu odkazují tři hlavní záložky – home,
about, impact. Pro potvrzení indikátorů existují
veřejně dostupné statistiky, které můžeme využít
jako důkazy změny. Ve spolupráci s několika dalšími organizacemi máme možnost zadat průzkum
a každý si část vyhradit na své otázky, spolupracovat s VŠ pedagogy a jejich studenty, dát podnět
Centru pro výzkum neziskového sektoru v Brně.
Ke sledování efektu a tím i dopadu nám také
mohou posloužit veřejně přístupné systémy, které
již někdo již vytvořil.
Společenská návratnost investice (SROI – Social Return on Investment) je metoda, umožňující
vyjádřit a pochopit ekonomické, sociální
a environmentální dopady projektů či jiných aktivit organizace. Analýza SROI vznikla proto, aby
bylo možné porovnat mezi sebou přínosy projektů
ve veřejné či neziskové sféře. Tato metoda je ovlivněna ekonomickým systémem měření návratnosti
investice, je tedy postavena na vyjádření hodnot
pomocí ekonomických ukazatelů. Pro úvodní seznámení se s touto analýzou doporučuji brožurku,
která je ke stažení na www.sroi.cz.
Dalším méně složitým a přitom přínosným systémem je SRS – Social Reporting Standard. Tento
standard pro vykazování sociálního dopadu nabízí referenční rámec pro přípravu vaší zprávy o dopadech činnosti. Zaměřuje se jak na dokumentaci
výsledků vaší činnosti a jejich vlivu na společnost,
tak také na základní aspekty výkaznictví, jako jsou
například organizační struktura a informace
o financích. Více informací k této metodice najdete na stránkách http://www.social-reporting-standard.de/en.
Určitě budete souhlasit s tím, že pro některé typy
činností je velmi těžké najít takové indikátory,

které by bylo možné dostupným způsobem měřit.
Nelze-li najít pro daný indikátor dostupné důkazy,
navrhuji využít metodiku MSC – Most Significant Change. Jedná se o systém, který slouží
k popisu a vyjádření nejvýznamnější změny,
kterou vaše organizace svou prací přináší. Tato
technika sledování dopadu bez ukazatelů může
být použita také pro hodnocení výsledků projektů
v neziskové oblasti, zejména v sociálně zdravotních službách.
MSC je forma participativního monitoringu
a evaluace. Je založena na sběru a hodnocení
příběhů změny. Je participativní proto, že mnoho
zainteresovaných osob v programu (projektu) je
zapojeno jak do rozhodování o tom, jaké změny
dokládají dopad organizace, tak také do samotného shromažďování a vyhodnocování nejvýznamnějších příběhů. Tyto příběhy jsou důkazem, že
ke změnám dochází. Více informací můžete najít
například na webu http://www.mande.co.uk/
docs/MSCGuide.pdf.
Jak dokazují předchozí odstavce, existují různé
možnosti, jak sledovat, že činnost neziskové organizace má efekt a její vliv na změny je zaznamenatelný. Je to práce, na kterou jsme se zatím
v prostředí českých neziskových organizací příliš
nesoustředili. Jedinečnost každé organizace vyžaduje jedinečný přístup k měření dopadů. Důležité
je začít se tomuto tématu věnovat, vyhradit čas
nejen na sledování výstupů, tedy prostou statistiku činnosti, ale snažit se ukázat také výsledky
a odvodit dopady. Pro seznámení s jednotlivými
standardy je vhodné zúčastnit se otevřených
kurzů společnosti Neziskovky.cz, zaměřených
na měření dopadů a dále se pak už soustředit na
nastavení indikátorů, které budou důkazem pro
to, že vaše organizace je důležitá pro komunitu,
oblast, společnost. Facilitované workshopy přímo
v neziskových organizacích mohou pomoci při
nastavení základních indikátorů a jejich měření.
Měřit dopad pro nás znamená vydat se na jednu
z cest, které vedou k přesvědčení dárce. Získáváme tak nové příznivce, kterým je prezentovaná změna sympatická. Měřit dopad znamená
vědět, jak to bylo před naší prací a jak je to po ní.
Naučme se to jasným a přehledným způsobem
dokazovat.
Mgr. Jiří Kučera lektor, konzultant
zakladatel www.praga-haiti.cz
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Celonárodní soutěž Bílá vrána
přináší pozitivní vzory a inspiraci
Pro mladé lidi z dětských domovů a výchovných ústavů není „život po děcáku“ často snadný.
Úspěšný projekt Začni správně obecně prospěšné společnosti yourchance se v letošním roce
poprvé rozhodl poukázat na ty, kterým se povedlo postavit se pevně na vlastní nohy, a vyhlásil
soutěž s trefným názvem Bílá vrána. Speciální kategorii v soutěži mají i zaměstnavatelé, kteří lidem
z dětských domovů dávají šanci uplatnit se na trhu práce.
Zorientovat se v životě, mít kde bydlet, najít práci. Problémy, které řeší všichni mladí lidé. Pro ty,
kteří neměli úplně jednoduchý start do života, je ale vše náročnější. Zapojit se do běžného života a
postarat se sám o sebe bez podpory rodiny či alespoň instituce je výzva. Odhodlání a úsilí všech,
kteří se nebojí poprat se s nepřízní osudu a začít správně, se rozhodla podpořit a ocenit soutěž
Bílá vrána.
Rádi bychom poukázali na nesmyslnost předsudků a představili veřejnosti lidi z dětských domovů
jako osobnosti stejně schopné, jako jsou jejich vrstevníci. Zároveň chceme poukázat na potřebnost komunikace mezi zaměstnavateli, mladými lidmi z dětských domovů a výchovných ústavů,
médii, ale i širokou veřejností a odtabuizovat téma úspěšnosti těchto lidí na trhu práce. Naší snahou
je ocenit ty, kterým se start do „poděcákového“ života vydařil, přinést pro ty, které cesta z dětského
domova teprve čeká, pozitivní vzory a inspiraci a upozornit i na zaměstnavatele ochotné dát šanci
začít správně. V neposlední řadě chceme vyzdvihnout ty, kteří jsou schopni a ochotni věnovat svůj
čas, energii, ale i nemalé prostředky do práce s lidmi z ústavní výchovy a pomoci jim tak získat
určitou stabilitu.
Soutěž Bílá vrána proto probíhá na dvou úrovních. Přihlásit se do ní mohou lidé, kteří prošli ústavní
výchovou a také všichni zaměstnavatelé, jenž zaměstnávají lidi s ústavní minulostí.
Registrační formulář a podmínky soutěže nalezete zde:
http://www.zacnispravne.cz/soutez-bila-vrana/.
Ing. Gabriela Křivánková, ředitelka yourchance, o. p. s.

Bílá vrána
celonárodní soutěž

www.zacnispravne.cz

PROGRAM CZ 11
„Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“
Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje OTEVŘENOU VÝZVU
k předkládání Žádostí o poskytnutí grantu
do Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni,
OPATŘENÍ A
Termín vyhlášení výzvy: 3. 4. 2014
Alokace pro výzvu (prostředky Norských fondů) činí 2 000 000 Kč.
Podporované aktivity jsou jednorázové nebo krátkodobé iniciativy
k hledání partnerů:
• studijní a pracovní cesty
• pracovní bilaterální setkání s výměnou informací, s organizací užší spolupráce
nebo konkrétních společných aktivit
• účast nebo společná účast na mezinárodních akcích s cílem navazování
a posilování kontaktů
• sběr dat, tvorba studií a přehledů k prohloubení informovanosti o bilaterálním
rozměru spolupráce mezi subjekty v ČR a subjekty v donorské zemi
• účast na kontaktních seminářích, konferencích a workshopech s cílem
navazování a posilování kontaktů
• organizace seminářů, konferencí a workshopů s cílem navazování
a posilování kontaktů
• příprava Žádosti o poskytnutí grantu a s ní spojené dokumentace
ve spolupráci se subjektem / subjekty z donorské země
Veškeré informace o vyhlášené výzvě a dokumenty ke stažení naleznete
na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví:
www.mzcr.czàMezinárodní vztahy a EUàEvropské fondyàNorské fondy 2009-2014
Podpořeno z Programu „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“
financovaného z Norských fondů

Konference s mezinárodní účastí proběhla v rámci projektu „Jak aktivně
nacházet náhradní rodiče – profesionalizace procesů při výběru adeptů na
nový typ zaměstnání“ ve středu 28. 5. v pražském hotelu Olympik. Organizátorem akce byl Nadační fond J&T. Projekt je financován z operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00268.

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí
otevřela mnoha dětem cestu k náhradní rodině
Seminář „Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí – její fungování a dopady na ohrožené děti“, který se konal 12. května v Poslanecké sněmovně, přinesl spoustu podnětů a úvah na téma aktuálního stavu péče o ohrožené děti. Příspěvky většiny mluvčích ale
nereflektovaly pozitivní změny, které na základě této právní úpravy nastaly.
Reakcí na některé z výroků, jež na semináři zazněly, bylo společné vyjádření dvacítky významných neziskových organizací, k němuž své podpisy připojila také řada odborníků na oblast náhradní rodinné péče, pěstounů i jejich dnes již dospělých dětí, které v pěstounské péči vyrůstaly.
Kompletní text včetně podpisů najdete na:
www.nadacnifondjt.cz

ANKETA

Jak si ověřujete, že vaše
činnost má plánovaný
dopad?
Amalthea podporuje sociální
služby v oblasti
péče o rodinu a
dítě a kontrola
kvality práce
slouží k ověřování, že služba je
poskytována v souladu s posláním,
cílovou skupinou a cíli Amalthea, jakož
i se standardy kvality sociálních služeb
a s výkonem sociálně-právní ochrany.
Zároveň jde i o nástroj ochrany práv
našich klientů a také našich pracovníků
před syndromem vyhoření. Kontrolními a hodnotícími opatřeními jsou např.:
pravidelné konzultace s rodinami za
přítomnosti druhého pracovníka, pravidelné intervize, supervize, kazuistické
semináře, porady, informační schůzky
a metodické dny, dále hodnotící schůzky a hodnotící dotazníky pro rodiny a
spolupracující subjekty. Pravidelně se
zaměřujeme i na revizi metodických
postupů tak, aby byly v souladu s praxí

a nastavenými standardy práce. Pro
kvantitativní evaluaci používáme databázový systém Arum.
Tereza Dvořáková
PR a fundraising, Amalthea o. s.
Naším cílem je změnit systém péče
o ohrožené děti tak, aby každé dítě
mohlo žít v rodině. Podporujeme rozvoj
služeb pro biologické rodiny, náhradní
rodinnou péči a transformaci ústavů.
Vzděláváním i vydáváním odborných
publikací přispíváme ke zlepšování
kvality služeb a práce s ohroženými
dětmi. Plnění cílů měříme kvalitativně i kvantitativně. Evidujeme počty
zrealizovaných kurzů a vyškolených
osob, odborných studijních výjezdů a
počty distribuovaných publikací vydaných naší organizací. Zpracováváme
podrobné zpětné
vazby od příjemců
služeb. Získáváme hodnocení od
spolupracujících
organizací, jejich
pracovníků i klientů. Monitorujeme tisk, zpracováváme aktuální data
o problematice ústavní péče a sledujeme změny počtu dětí v ústavech.
Zpracováváme konkrétní údaje o
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změně situace v krajích, se kterými
spolupracujeme.
Petra Kačírková ředitelka, LUMOS
SIRIRI byla založena „na zakázku“
našich strategických partnerů ve Středoafrické republice, misionářů
z mezinárodní komunity karmelitánů,
kteří více než 40 let v zemi žijí a pracují.
Jsou přímými
zprostředkovateli
naší pomoci
a darů, iniciátoři,
garanti a často
i realizátoři
projektů v SAR.
Impulzy k projektům dostáváme z
Afriky, ať jde o podporu provozu škol,
studium studentů, stavbu mostů, studní či podporu dalších projektů z oblasti
školství, zdravotnictví či zemědělství.
Organizačně jsou projekty ošetřené tak,
že každý projekt má konkrétního garanta v SAR a garanta v ČR, dobrovolníka
z týmu SIRIRI. Misionář v SAR je
schopný podat nám k projektu jakoukoli informaci, dokumentaci či fotografie.
Vše o využití financí a životaschopnosti
projektu je na www.siriri.org, včetně
čísla transparentního účtu.
Ludmila Böhmová
SIRIRI o. p. s.

Ověřujeme
to nejlepším
možným způsobem – praxí.
Náplní naší
práce je pomáhat seniorům
a jejich blízkým, jsme s klienty v každodenním
kontaktu, proto výsledky naší práce
buď vidíme ihned, nebo dlouhodobě
sledujeme jejich dopad. Naše krizová
telefonní linka Senior telefon je
založena na řízeném rozhovoru, který
vede k nalezení řešení problému, se
kterým se na nás volající obrátil.
S klienty naší tísňové péče jsme
v kontaktu minimálně jednou týdně,
kdy cílem je zjistit klientův zdravotní
stav a jeho rozpoložení. Stejně pozorně sledujeme dopad našich služeb
v Centru denních služeb a Akademii
seniorů, v pečovatelské službě nebo
v odlehčovacím pobytovém centru.
Zde nám je ukazatelem dopadu a kvality našich služeb to, že se k nám 70%
klientů vrací na opakované pobyty.
Zpětná vazba našich klientů a přátel
je pro nás snadno dostupná, zároveň
také velmi důležitá.
Jan Lorman
ředitel, Život 90

www.neziskovky.cz

Kolik peněz darují Češi
na dobrou věc online?
Přes 43 milionů korun věnovali loni Češi
neziskovým organizacím prostřednictvím
mobilních a online nástrojů. Dokládají to
data ze tří portálů, které v ČR podporují
online fundraising neziskových organizací.
Službu Darujme.cz spravuje Nadace VIA,
portály Darujsprávně.cz a Modrýživot.cz
pak Fórum dárců.
Každý z těchto portálů využívá řadu
platebních metod umožňujících různé
druhy příspěvků. Dárci si mohou vybrat
jednorázové platby platebními kartami,
platby prostřednictvím aplikace v chytrých
telefonech nebo klasické online platby
z účtů. Využít mohou také QR kódy,
Smartbanking či online platby z elektronické peněženky PaySec. Významnou
část příspěvků pro neziskové organizace
tvořily dárcovské SMS. V roce 2013 poslali dárci celkem 1 294 409 dárcovských

SMS a přispěli tak na různé neziskové
projekty částkou téměř 36 milionů Kč.
„Dary od individuálních dárců patří k nezastupitelnému zdroji příjmů neziskových
organizací,“ upozorňuje Alena Králíková,
manažerka společenské odpovědnosti
ČSOB. Poměr mezi pravidelnými dárci
a jednorázovými přispěvateli je ale v ČR
dramaticky odlišný ve srovnání se zkušenostmi z jiných zemí. Jednorázových darů
je podle výsledků portálu Darujme.cz 75 %
oproti 25 % opakovaných darů. „Pravidelné dárcovství stále roste, oproti roku
2012 došlo k navýšení takto získaných
financí o více než tři čtvrtiny,“ komentuje
pozitivní trend u dárcovských SMS Klára
Šplíchalová, výkonná ředitelka Fóra dárců. „Z naší ankety mezi neziskovými organizacemi také vyplývá, že online darování
spolu s dárcovskými SMS zaslanými
těmto organizacím jednoznačně vede,“
dodává Klára Šplíchalová závěrem.

Alena Králíková
manažerka společenské
odpovědnosti ČSOB

my pomůžeme vám rozšířit
své vědomosti o mentálním postižení
vy pomůžete nám
dál
rozvíjet služby pro lidi s mentálním postižením

Získáte jasné výstupy
Vše ihned využijete v praxi
Sexualita a vztahy

Nabízíme

kvalitní
é
akreditovan
kurzy
i

se zkušeným
lektory

lidí s mentálním postižením.

Demence u lidí s mentálním postižením.
Komunikace s lidmi s mentálním
postižením.

Empowerment.
Klíčový pracovník.
Volejte na

777 913 533

www.vzdelavanivpohode.cz
www.pohoda-help.cz

A mnoho dalších...

reportáž

Co jste kdy
chtěli vědět
o neziskovém
sektoru,
prozradil
NGO Market
Kam se obrátit o pomoc, když vám nebo
někomu blízkému obrátí úraz život naruby?
Co dělat, když se vám narodí dítě s postižením? Maminka onemocněla rakovinou
prsu? Nebo chcete sami pomáhat? Podpořit
obyvatele daleké Barmy či Středoafrické
republiky nebo sousedku odvedle, kterou už
roky týrá manžel? Nejen toto, ale mnohem
víc jste měli možnost dozvědět se na 15.
ročníku NGO Marketu, jehož stánky v pátek
25. dubna zaplnily prostory Národní technické knihovny v Praze-Dejvicích.

„spolehlivost" neziskových organizací," říká
hlavní koordinátorka projektu Ester Pěkná.

daly výrobky klientů chráněných dílen nebo
fairtradové výrobky.

V jedenáct hodin se dveře technické knihovny otevřely i laické veřejnosti. To, že se něco
děje, ale bylo zřejmé již na prostranství před
vchodem do knihovny. Hudební produkce
z pódia se mísila s melodiemi nedalekého
Rastafari Radia, posedět jste mohli u šálku
dobré kávy z Tiché kavárny – první pražské
kavárny s neslyšící obsluhou, na improvizované nástěnce u stánku domácího hospice
Cesta domů jste mohli zanechat svůj osobní
vzkaz, co byste chtěli zažít, než odejdete ze
světa.

Veletrh také nabídl příležitost pro získání
nových zájemců o práci v neziskovém sektoru a řada neziskovek lákala nové dobrovolníky. Centrum pro integraci cizinců například
nabízelo skupinové aktivity pro cizince
i Čechy, jako jsou výlety po Praze nebo

Ta pravá tlačenice ale nastala uvnitř. Letos
se na veletrhu představil rekordní počet neziskových organizací, kterých tu bylo přes
dvě stě. Oblast jejich působnosti sahala od
sociálních služeb a pacientských organizací
přes organizace na podporu lidských práv
až po společnosti působící v oblasti vzdělávání a výchovy či ochrany životního prostředí. Každý si tu tak přišel na své – o tom, jak

Vystavena byla i široká nabídka produktů
z konopí.

společenské večery, Diakonie Českobratrské
církve evangelické sháněla dobrovolníky
pro zásahy při povodních, společnost AFS
Mezikulturní programy nabízela aktivity
především pro hostitelské rodiny, které jsou
ochotné u sebe doma ubytovat zahraniční
studenty. Neziskovky prostě letos šanci, jak
představit svou činnost veřejnosti, rozhodně
nepromarnily.
Text a foto Monika Otmarová

Z NGO Marketu jste si mohli letos odnést
i vlastnoručně umletou mouku.

U stánku společnosti pro zdravé rodičovství Aperio jste se mohli poradit například
o tom, jak si sestavit porodní plán.

Od deváté hodiny ranní se sály knihovny
otevřely pro odbornou veřejnost, pro niž
byly připraveny workshopy a přednášky
k tématům dárcovství a dobrovolnictví, zvyšování transparentnosti, profesionalizace
managementu a finančního řízení neziskových organizací nebo semináře věnované
tvorbě reklamních a propagačních kampaní
v neziskovém sektoru. „Věnovali jsme se
např. rozvoji dárcovské kultury a možnostem firemní filantropie, občanské angažovanosti mladých lidí či způsobům, jak hodnotit

11 / svět neziskovek 06/2014

babičce zařídit tísňovou péči jste se mohli
poradit u stánku spolku Život 90, dozvědět se něco nového o situaci v Tibetu bylo
možné od sdružení Potala a jak si správně
sestavit porodní plán vysvětlili u stánku
Aperio – společnosti pro zdravé rodičovství.
Vedle informací nechyběly na stáncích ani
ukázky z činnosti neziskovek – např. rukodělné zpracování stonků konopí nebo využití konopných semínek v kuchyni. Zájemci
si mohli vlastnoručně namlít celozrnnou
mouku nebo se dozvědět, jak kompostovat
ve městě. Součástí programu byla
i projekce dokumentárních filmů pro dětské
návštěvníky, které byly uvedeny na festivalu
Jeden svět, s tematikou životního prostředí,
migrace či šikany. U řady stánků se také
nabízelo netradiční občerstvení, koupit se

Na letošním ročníku NGO Marketu jste
u stánku Neziskovek.cz mohli kromě
užitečných informací dostat i jimi vlastnoručně napečené sušenky.

www.neziskovky.cz

8.ročník

2014

česko/slovenské
soutěže

o nejlepší
veřejně
prospěšnou

kampaň

soutěžní kategorie:
tištěná reklama / televizní a kino spot / rozhlasový spot / internetová kampaň / cena veřejnosti
uzávěrka přihlášek: 10. října 2014
slavnostní vyhlášení: 20. listopadu 2014 v kině Ponrepo
organizátor: Neziskovky.cz, o. p. s.
hlavní partner: ČSOB, a. s.
www.zihadloroku.cz

poradna

Evropské vzdělávací programy
v roce 2014

Pracovní smlouva
Dotaz:
Zjistili jsme, že v osobním spise uloženém na personálním útvaru se u některých
zaměstnanců nenachází pracovní smlouva. Jedná se o případy, kdy pracovní
poměr zaměstnanců trvá více než 20 let. Požádali jsme dotčené zaměstnance,
aby předložili svůj výtisk, ale ani oni jej nemají. Na písemné formě pracovní
smlouvy bylo u nás vždy trváno. V průběhu let docházelo k různým organizačním
a personálním změnám a agendu spravovalo několik různých subjektů a personalistů. Pravděpodobně se někde v průběhu let dokumenty „zatoulaly“. Jaké jsou
důsledky tohoto stavu pro zaměstnavatele a jak bychom měli postupovat?
Odpověď:
Při absenci písemných vyhotovení pracovních smluv může dojít situacím, kdy
názor na obsah pracovní smlouvy bude rozdílně interpretován zaměstnancem
nebo zaměstnavatelem. Týká se jak obligatorních ustanovení pracovní smlouvy, kterými jsou den nástupu do práce (z toho je vyvozována i délka trvání
pracovního poměru u zaměstnavatele), místo výkonu a sjednaný druh práce.
Zejména dvě naposledy uvedené náležitosti mají pro zaměstnance i zaměstnavatele zásadní dopad na podmínky výkonu práce, oboustranná nejistota
o jejich konkrétním obsahu může vést ke vzájemným kolizím.Totéž se týká
i dalších náležitostí pracovních podmínek v pracovní smlouvě.Některé skutečnosti lze dovodit z jiných dokumentů, např. ze mzdových či platových výměrů,
z dohod o změně pracovních smluv, z popisů pracovních činností apod. Sjednaný druh práce lze vyžadovat minimálně v tom rozsahu, ve kterém jej zaměstnanec v současné době plní, tzv. konkludentně. Povinnost vést pracovněprávní
dokumentaci spočívá plně na zaměstnavateli, proto by mělo být v jeho zájmu
situaci uvést do souladu s pracovněprávními předpisy. Lze tak učinit nejlépe
písemnou dohodou o změně pracovní smlouvy, v níž by obě smluvní strany
konkretizovaly vzájemná práva a povinnosti, tj. sjednané pracovní podmínky.
JUDr. Rudolf Pospíšil

PR
BUĎTE VYUŽÍVEJTE
A SOCIÁLNÍ

VIDĚT SÍTĚ ÚČINNĚJI.

Snad jen málokdo se v minulosti nezúčastnil nebo se nedoslechl o některé
z aktivit či vzdělávacích programů, které se v ČR nabízejí pod hlavičkou
EU. Doposud oddělené aktivity a programy nyní nově spadají do jednoho
celku s cílem širokou škálu zpřehlednit, a tím je Erasmus+.
Erasmus+ je určen žákům a studentům ze škol všech stupňů, učitelům,
pedagogickým pracovníkům a dalším vzdělavatelům nebo lidem hledajícím uplatnění na měnícím se pracovním trhu. Podporu mohou čerpat
i vzdělávací instituce, instituce samosprávy a jiné veřejné orgány a také
neziskové organizace. Program hradí náklady spojené se vzdělávacími
aktivitami v plné výši. V rámci programu Erasmus+ jsou pro žadatele
vypsány dvě klíčové akce – mobilita a partnerství. Třetí klíčová akce –
podpora reforem vzdělávací politiky – je centralizovaná, určená pro tzv.
„policy makers“ a žádá se o ni přímo v Bruselu.
Klíčová akce 1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců
Mobilita pro mladé lidi a pracovníky s mládeží podporuje výměnné pobyty
mládeže, Evropskou dobrovolnou službu a mobilitu pracovníků s mládeží
ve spolupráci se sousedními partnerskými zeměmi EU. Můžete si naplánovat tzv. plán mobilit na jeden či dva roky, kdy budete školit a vysílat své
zaměstnance do partnerských zemí. Můžete působit i jako zprostředkovatelské organizace. Cílem je získávat profesní zkušenosti v jiných zemích
EU a zpětně tak obohacovat práci vlastní a práci vysílající organizace.
Klíčová akce 2 – Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů
Projekty budování kapacity v oblasti mládeže podporují činnosti zaměřené
na spolupráci a mobilitu, které mají pozitivní dopad na kvalitativní rozvoj
práce s mládeží, na politiky a systémy v oblasti mládeže a na uznávání
neformálního vzdělávání v partnerských zemích. Můžete vstoupit do
partnerství s jinou organizací a uspořádat vzájemné návštěvy, společně
realizovat např. konferenci nebo připravit publikaci o vaší činnosti.
Co musíte udělat pro zapojení své organizace do programu Erasmus+
(zdroj: www.naerasmusplus.cz):

Lektor Neziskovek.cz Marek Jehlička pracoval
jako novinář i jako tiskový mluvčí neziskové organizace.
Lektorování komunikace se věnuje 11 let. Je autorem publikace
Průvodce po mediální galaxii. Spoluzaložil 4 neziskové organizace
a 2 komerční ﬁrmy. První z nich, Bioport NL, podniká v oblasti
sociálních sítí, Natočvideo.cz dodává obsah pro Divácké zprávy
na Primě.

1) Seznámit se s dokumenty Evropské komise.
2) Registrovat organizaci do URF (Unique Registration Facility) přes
účastnický portál (Participant Portal): https://ec.europa.eu/
education/participants/portal/desktop/en/home.html. Instruktážní
video k registraci zde:http://vimeo.com/kameramancz/
review/87928997/fcc3e68294.
3) Nahrát na účastnický portál povinné dokumenty (více viz příručka
Předkládání žádostí krok za krokem nebo Příručka k programu 		
Erasmus+).
4) Ujistit se, že máte nainstalovánu poslední verzi Adobe Readeru: 		
http://get.adobe.com/cz/reader/.
5) Stáhnout do PC elektronickou žádost pro danou klíčovou aktivitu.
6) Při plánování partnerských setkání nebo vzdělávacích aktivit vypočítat
vzdálenost na místo mobility prostřednictvím kalkulátoru
vzdáleností: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/
distance_en.htm.
7) Vyplnit elektronickou žádost. V případě, že plánujete partnerství
napříč sektory, vyberte sektor vzdělávání, který ve vašem projektovém
záměru převažuje.
8) Vložit do elektronické žádosti povinné přílohy (Declaration of Honour,
Template for the timetable of activities, Mandates).
9) On-line předložit žádost v rámci některé z platných uzávěrek –
1. 10. 2014.

Konzultaci s Markem Jehličkou si můžete domluvit
u Barbory Kopencové: kurzy@neziskovky.cz

Neváhejte věnovat čas prostudování potřebných dokumentů,
zapojte se a vzdělávejte sebe, své kolegy i klienty!

Naučte se komunikovat levně a efektivně. Dobře zacílená
komunikace s médii a na sociálních sítích vám ušetří peníze
i čas a vaše sdělení padnou na úrodnou půdu.
KONZULTACE VÁM POMŮŽE:
01| Sestavit účinnou komunikační strategii
02| Vytvořit mediální plán
03| Nastavit PR vaší organizace
04| Zlepšit tiskové zprávy a konference
05| Zlepšit komunikaci na Facebooku

“

224 239 876

605 276 326
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Šimona Müllerová
Informační středisko Mikuláš, o. p. s.

www.neziskovky.cz

Právní
rádce

SPOLKY –
ZÁKLADNÍ RYSY
PRÁVNÍ ÚPRAVY
Cílem toho článku je přiblížit čtenáři novou
právní úpravu spolků (dříve občanských
sdružení) dle zákona 89/2012 Sb., „nového“
občanského zákoníku (také „NOZ“), obsaženou v § 214-302. Jejím charakteristickým
rysem je povětšinou dispozitivní povaha –
mnoho „parametrů“ spolku lze tedy nastavit
ve stanovách odchylně od zákona.
Název spolku musí obsahovat slova „spolek“
nebo „zapsaný spolek“, nebo zkratku „z. s.“.
Hlavní činnost spolku má směřovat k ochraně a uspokojování zájmů jeho členů – nesmí
jí být podnikání nebo jiná výdělečná činnosti.
Naproti tomu vedlejší činností spolku může
být i podnikání. Spolek může též provozovat
obchodní závod (dříve podnik). Bude-li některý ze čtenářů zklamán tím, že se zde nebudu zabývat otázkami typu „co je podnikání“,
„jakou činnost lze považovat za výdělečnou“
atd., odkazuji tímto na své minulé i (pravděpodobně) budoucí články na toto politicky
vděčné téma.
Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro
spolkovou činnost včetně správy spolku
– rozdělení zisku mezi členy spolku tedy
nepřipadá v úvahu.
Založení a vznik spolku:
K založení spolku je třeba nejméně tří osob.
Pravidelným způsobem založení spolku je
prostý podpis stanov všemi zakládajícími
členy. Úřední ověření podpisů se nevyžaduje.
Vznik spolku coby právnické osoby (včetně
přidělení IČ) je však spojen nikoli s jeho
založením, ale „až“ se zápisem do veřejného
rejstříku.
Minimální náležitosti stanov:
a) název a sídlo spolku,
b) účel spolku,
c) práva a povinnosti členů vůči spolku,
popřípadě určení způsobu, jak jim budou 		
práva a povinnosti vznikat,
d) určení statutárního orgánu.
Členství:
O přijetí za člena rozhoduje orgán určený
stanovami, jinak nejvyšší orgán spolku.
Neurčí-li stanovy jinak, zanikne členství,
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pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani
v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento
následek upozorněn. Neurčí-li stanovy něco
jiného, může spolek vyloučit člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství
a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po
výzvě spolku. Výzva se nevyžaduje, nelze-li
porušení odčinit nebo způsobilo-li spolku
zvlášť závažnou újmu.
Vyloučený člen spolku může do tří měsíců
od doručení konečného rozhodnutí spolku
o svém vyloučení navrhnout soudu, aby
rozhodl o neplatnosti vyloučení; jinak toto
právo zaniká.
Vnitřní organizace spolku:
Orgány spolku jsou:
a) statutární orgán (zpravidla výbor),
b nejvyšší orgán (zpravidla členská schůze),
c) kontrolní komise, rozhodčí komise
a další orgány určené ve stanovách.
Stanovy mohou orgány spolku pojmenovat
libovolně, nevzbudí-li tím klamný dojem
o jejich povaze. Prakticky postačí, bude-li
mít spolek jediný orgán, který bude zároveň
orgánem statutárním i nejvyšším. Může jít
dokonce i o jedinou osobu.
Neurčí-li stanovy funkční období členů
volených orgánů spolku, je pětileté. Lze též
stanovit, že funkční období není omezeno.
Do působnosti nejvyššího orgánu zpravidla
náleží určit hlavní zaměření činnosti spolku,
rozhodovat o změně stanov, schválit výsledek
hospodaření spolku, hodnotit činnost dalších
orgánů spolku i jejich členů a rozhodnout
o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho
přeměně.
Statutární orgán zpravidla řídí běžnou činnost spolku a stanoveným způsobem spolek
zastupuje navenek.

Kontrolní orgány, rozhodčí komise:
Zřízení kontrolního orgánu není pro spolek
povinné. Je možno zřídit kontrolní komisi
(pak se použijí příslušná ustanovení zákona,
která upravují počet členů a další náležitosti
fungování komise). Je rovněž možno zřídit
jiný kontrolní orgán – jeho úprava je pak
zcela věcí spolku.
Rozhodčí komise, pokud je zřízena (zřízení
rovněž není povinné), rozhoduje sporné
záležitosti náležející do spolkové samosprávy
v rozsahu určeném stanovami; neurčí-li stanovy působnost rozhodčí komise, rozhoduje
spory mezi členem a spolkem o placení členských příspěvků a přezkoumává rozhodnutí
o vyloučení člena ze spolku. Řízení před
komisí upravuje zvláštní zákon.
Neplatnost rozhodnutí orgánu spolku:
Každý člen spolku nebo ten, kdo na tom
má zájem hodný právní ochrany, může
navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti
rozhodnutí orgánu spolku pro jeho rozpor
se zákonem nebo se stanovami, pokud se
neplatnosti nelze dovolat u orgánů spolku.
Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí
zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl
dozvědět, nejpozději však do jednoho roku
od přijetí rozhodnutí.
Soud neplatnost rozhodnutí nevysloví, došlo-li k porušení zákona nebo stanov, aniž to
mělo závažné právní následky, a je-li v zájmu
spolku hodném právní ochrany neplatnost
rozhodnutí nevyslovit. Soud neplatnost
rozhodnutí nevysloví ani tehdy, bylo-li by
tím podstatně zasaženo do práva třetí osoby
nabytého v dobré víře.
Porušil-li spolek základní členské právo
člena závažným způsobem, má člen právo na
přiměřené zadostiučinění.
Petr Vít

Pravomoci orgánů spolku jsou zákonem
upraveny dispozitivně (použitý výraz „zpravidla“) a lze je stanovit též odchylně.
Neurčí-li stanovy jinak, je nejvyšším orgánem spolku členská schůze. Příslušná zákonná ustanovení o členské schůzi (§ 248-257)
se však na členskou schůzi použijí pouze
v případě, že stanovy neurčí něco jiného.
Neplatí tedy, že pokud se orgán nazývá členskou schůzí, automaticky se na něj vztahují
všechna ustanovení členské schůze se týkající
– stanovy zde mají přednost před zákonem.

Petr Vít
Pracuje jako právník,
konzultant a lektor pro
Neziskovky.cz.

www.neziskovky.cz

Neziskovka roku je oceněním
profesionality práce neziskových
organizací. Umožní vám efektivně
vyhodnotit řízení vaší činnosti
a získat inspiraci ke zlepšení.
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Abeceda personalisty 2014
JUDr. Hana d´Ambrosová, Ing.
Helena Čornejová, PhDr. Vlasta
Leštinská, Mgr. Petr Pelech, Mgr.
Zdeněk Schmied, Ing. Jiří Stýblo,
CSc., Bc. Zdeněk Šenk, JUDr.
Ladislav Trylč, PhDr. Mgr. Jiří
Valenta
ANAG, spol. s r. o.
Příručka je
určena jak
personalistům,
tak i dalším uživatelům, kteří
se zabývají personalistikou,
např. asistentkám, účetním
nebo majitelům
malých firem ve funkci hlavních manažerů. Provází průřezem nejdůležitějších personálních činností (získávání, výběr a motivace zaměstnanců,
měření jejich výkonnosti a soustavné
vzdělávání). Nové vydání reaguje
především na rekodifikaci soukromého práva, dále se nově mění např.
délka poskytování náhrady mzdy
při dočasné pracovní neschopnosti,
k zásadní změně došlo i v oblasti
lékařských prohlídek vykonávaných
poskytovateli pracovnělékařských
služeb i v posuzování zaměstnaneckých benefitů.

Publikace je
určena všem
manažerům
a výkonným
pracovníkům
organizací,
které dodávají
veřejné služby
(školství,
zdravotnictví, hromadná doprava, sociální
služby, veřejná správa aj.), nebo
které je z pozice veřejného zadavatele objednávají. Autor čtenáře
seznamuje se základními principy
marketingového řízení a zákaznicky
orientovaného strategického řízení
a na jednoduchých příkladech a
případových studiích ukazuje, jak je
aplikovat
v prostředí veřejných služeb – i zde
totiž funguje marketingové řízení se
všemi zákonitostmi jako u kteréhokoliv jiného výrobku nebo komerční
služby. Tato problematika je ovšem
v české manažerské literatuře zcela
výjimečná – k veřejným službám
se přistupuje především z pohledu
veřejných financí, ne zákaznických
vztahů. Uživatelé veřejných služeb
jsou dnes povzbuzováni k tomu, aby
vyžadovali hodnotu za peníze, ale
dodavatelé ji často neumějí dodat
a prezentovat.
O psychologii bytí
Abraham
H. Maslow
Portál,
s. r. o.
Jednou z
nejčastěji
citovaných
teorií v ob-

Marketing a strategické řízení
ve veřejných službách
Jak poskytovat zákaznicky orientované veřejné služby
Jakub Slavík
Grada Publishing, a. s.

lasti lidské motivace je bezpochyby
hierarchie lidských potřeb Abrahama H. Maslowa. Podle tohoto autora
jsou lidské potřeby uspořádány od
nejnižších k nejvyšším. Objasňuje
charakteristiky lidí s vyšší úrovní
motivace, kteří se sebeaktualizují,
prožívají vrcholné zážitky a mohou
být inspirací pro ostatní. Kniha je
sérií Maslowových přednášek z let
1954-1961. Dílo jednoho z nejcitovanějších psychologů 20. století
vychází v češtině poprvé.
Finanční gramotnost –
výpočty v Excelu
Zbyněk Bárta
Wolters Kluwer ČR, a. s.
Rozvoj
tržního
hospodářství v naší
republice
vytvořil nové
ekonomické
podmínky
pro všechny
občany, kteří
na to nejsou
bohužel dostatečně připraveni. Projevuje se to
především na nevhodném způsobu
hospodaření s penězi. Publikace plní
funkci pomocníka, ale i cenného
zdroje nových informací pro aplikaci
tabulkového kalkulátoru MS Office
Excel do výpočtů týkajících se
finanční gramotnosti. Hlavní pozornost je věnována výpočtům v oblasti
finančních a bankovních transakcí. Postupně jsou vysvětlovány
pojmy jako rodinný rozpočet, roční
procentní sazba nákladů (RPSN),
úrokové procento, způsoby úročení,
doba splatnosti a frekvence úročení.

Děkujeme Nadačnímu fondu J&T, že můžeme nabízet
neziskovým organizacím dostupné vzdělávání a přispívat tak
k jejich dalšímu rozvoji
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