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Jako modelka jsem využívaná ve světě 
módy, tak proč bych nemohla využít módu 
pro filantropii, říká Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová vstoupila do světa krásy velmi náhle. V roce 2006 nejprve 
získala titul Miss Česká republika a ještě ten rok jako první Češka dosáhla na 
prestižní titul Miss World. Porazila tak další stovku dívek z celého světa. Přitom 
na začátku toho roku studovala na opočenském gymnáziu a jen příležitostně 
se věnovala modelingu. Nyní je žádanou modelkou po celém světě, věnuje se 
nadační práci a dalším projektům.

V současné době mě působení v mezinárodním modelingu stále maximálně 
vytěžuje, nicméně již několik let se vedle toho věnuji i jiným aktivitám. „Pou-
ze“ modeling mi nikdy nestačil. Vždy jsem chtěla mít přesah i do jiných oblas-
tí. Byla to vždy moje osobní potřeba. Proto jsem také například před čtyřmi 
lety založila nadaci Taťány Kuchařové - Krása pomoci a věnuji se i jiným čin-
nostem, které jsou vysloveně komerční. Plánuji například svou vlastní značku. 
V Americe funguje velmi dobře například Paul Newman´s Brand, který mne 
hodně inspiruje. 

Ve dnech 12. a 13. dubna pro-
běhla 8. národní všeoborová kon-
ference s názvem Vize a legislati-
va. Svým obsahem přímo naváza-
la na výstupy, které připravila pra-
covní skupina fungující v mezido-
bí mezi oběma konferencemi. Na 
jejich základě se během konferen-
ce uskutečnily čtyři pracovní sto-
ly, během nichž se předložené tex-
ty řádně prodiskutovaly a z nich 
vznikly konečné výstupy. Obsah 
diskusí i výstupů by se dal nazvat 
jedním slovem: „Jak dál?“ 

Tematicky se probírala oblast 
nového pojetí dobrovolnictví, a to 
zejména současný zákon o dobro-
volnictví, který nedostatečně po-
krývá celou oblast. Dále bylo na 
programu jedno z nejsledovaněj-
ších témat vůbec – ekonomické 
a finanční aspekty NNO. Disku-
tovala se také oblast veřejné pro-
spěšnosti a možná podoba rejst-
říku právnických osob, a to v sou-
vislosti se změnami, které s se-
bou přinese nový občanský záko-
ník platný od roku 2014. Poslední 
oblastí byla vize pro NNO a občan-
skou společnost. Kompletní zně-
ní výstupů z konference naleznete 

ve zvláštním článku hned na další 
stránce. 

Na konferenci mělo být zastou-
peno přes sto deset NNO, ale na 
jednání mnoho pozvaných nedora-
zilo, a tak se fyzicky během roko-
vání sešlo maximálně devadesát 
účastníků, jejichž počet se s pozd-
ními pátečními hodinami neustále 
zmenšoval.

Dorazilo i několik více či méně 
významných hostů z vládního sek-
toru pozvaných tak, aby svým za-
stoupením pokryli oblasti, které se 
na konferenci projednávaly. Účast-
níci konference se shodli na svo-
lání 9. Národní všeoborové konfe-
rence NNO do tří let. Po ukonče-
ní konference měla okamžitě začít 
fungovat nová pracovní skupina, 
která má za úkol dopracovat výstu-
py a doplnit je zejména o konkrétní 
kroky, jak daného požadavku do-
sáhnout. Tyto kroky měly být hoto-
vé do konce měsíce dubna, zatím 
se však tak nestalo. Organizací bu-
doucí konference byla opět pově-
řena Asociace NNO v ČR za účasti 
dalších partnerů.      

LUKÁŠ VANÍČEK

Osmá národní všeoborová 
konference přinesla výsledky

ROZHOVOR

editorial

jedna zkušenost. 
Vlak jede v pět, 
hlavně nezaspat! Probuzení. Cože? 
Budík nezvonil? Je půl páté! Studený 
pot na čele a běh jako o život! Ve vlaku 
krátce přemítám o své formě, životě 
běžce a taky o přeběhlících. Od pátku 
známe jejich definici! Zdatnost našich 
politiků v přebíhání od myšlenky 
k myšlence by v případě sportu byla 
unikátní. Ale co takhle ten reálný běh? 
Běh pro život! Přijďte a pomozte dětem 
najít pěstounskou rodinu. Kdy a kde? 
Hledejte v kalendáři akcí. Možná si 
řeknete, že je přeci jen krása najít si 
čas a pomoci jako Taťána Kuchařová. 
Využila své kontakty ze světa módy 
k filantropii a založila nadační fond 
Krása pomoci. V rozhovoru prozrazuje, 
co ji k tomu vedlo. V prostorách 
Parlamentu ČR se v dubnu sešli 
zástupci neziskovek na konferenci. Byla 
užitečná? Co si o ní říkají účastníci? Petr 
Eisner Vám představí empowerment 
– cestu jak posilovat odpovědnost 
člověka. Změny nového občanského 
zákoníku přibližuje JUDr. Lenka 
Deverová v novém pravidelném seriálu. 
Zajímají vás fakta o švarcsystému? 
Nakoukněte do poradny. A na závěr 
pozvání na NGO Market. Příjemný 
květen, k běhu i nepřebíhání sílu!   

JIŘÍ KUČERA

KONZULTANT NEZISKOVKY.CZ

Vážené 
kolegyně, 
vážení kolegové, 
čtenářky 
a čtenáři,

http://www.neziskovky.cz
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Výstupy 
z 8. všeoboro-
vé konference

Zástupci občanské společnosti se na 
konferenci shodli na směrech, kterými 
by se měl do budoucna ubírat nezisko-
vý sektor a jak by měl být ukotvený v le-
gislativě.  

Zástupci usilují o to, aby:
• stát, samosprávy, podnikatelé a ne-

státní neziskové organizace (NNO) 
spolupracovaly v rovnocenném part-
nerství ve prospěch občanů na míst-
ní, regionální, národní i evropské úrov-
ni v zájmu rozvoje občanské společ-
nosti,

• nestátní neziskový sektor (NNS) byl 
rovnocenným partnerem veřejné 
správy a podnikatelské sféry a dal-
ších partnerů na všech úrovních, aby 
se NNS spravoval sám na územním 
a oborovém principu,

• se  NNO účastnily efektivně na eva-
luaci a monitoringu období 2007 
– 2013 i na přípravě a realizaci Pro-
gramovacího období Evropské unie 
2014 – 2020 společně s partnery 
z veřejné správy, z podnikatelského 
sektoru a s dalšími partnery,

• legislativní prostředí pro existenci 
a činnost NNO bylo přehledné, sro-
zumitelné a spravedlivé, motivující 
k účasti na činnostech NNO a k jejich 
podpoře, aby umožňovalo rozvoj NNS 
s respektem k jeho dynamice a flexi-
bilitě,

• NNO měly udržitelný a rovný přístup 
- stejně jako jiné právní subjekty, bez 
ohledu na jejich zřizovatele - k veřej-
ným finančním zdrojům různého typu 
(včetně státního rozpočtu a rozpočtů 
samospráv), s jejichž pomocí naplňu-
jí své poslání,

• vznikl rejstřík právnických osob v pů-
sobnosti Ministerstva spravedlnosti, 
které nejsou obchodními společnost-
mi, s možností zapsání statusu veřej-
né prospěšnosti a o vymahatelnost 
procesu zápisu,

• aby zápis statusu veřejné prospěšnos-
ti v souladu s Občanským zákoníkem 
přispěl k vyšší transparentnosti sou-
časného NNS, avšak tak, aby nebyla 
vytvářena nadbytečná zátěž či barié-
ry pro zápis statusu veřejně prospěš-
ných NNO,

• byla definována kategorizace služeb, 
činností z hlediska jejich zákonné po-
vinnosti, účelu, inovátorského postu-
pu a rozvoje lidských zdrojů,

• byl vytvořen legislativní rámec a pra-
xe pro sociální podnikání a sociální 
ekonomiku,

• byla vytvořena Rada hospodářské 
a sociální soudržnosti, která podporu-
je dialog mezi občanskou společností 
a veřejnou správou,

• byla vytvořena legislativní podpo-
ra dobrovolnictví, která rozvíjí všech-
ny typy dobrovolnictví bez ohledu na 
právní formu dobrovolnických orga-
nizací.

LUKÁŠ VANÍČEK  

Sdružení LORM 
nabízelo srdce

Od pondělí 23. dubna až do středy 
25. dubna proběhla veřejná sbírka s ná-
zvem Červenobílé dny. Ve čtyřiceti měs-
tech nabízeli dobrovolníci nový sbírko-
vý předmět a současně upozorňova-
li na skutečnost, že mezi námi žijí lidé 
s hluchoslepotou. Akci pořádalo sdru-
žení LORM, pro které se výsledek sbír-
ky stal životně důležitým, protože kvů-
li škrtům Ministerstva práce a sociál-
ních věcí nyní bojuje o přežití. Sdruže-
ní LORM se rozhodlo všechny své dár-
ce a příznivce ocenit formou hravé fo-
tosoutěže „Srdce na každém kroku“. 
Ve hře jsou značkové fotoaparáty, kte-
ré do soutěže věnovala společnost Ca-
non CZ, s.r.o. „Stačilo si ve sbírkových 
dnech zakoupit srdce a prostřednic-
tvím online přihlášky nám poslat do 
konce května jednu zajímavou fotomo-
mentku se srdíčkem,“přibližuje soutěž 
Petra Zimermanová. „Všechny přihláše-
né fotografie budeme průběžně až do 
konce května zveřejňovat ve fotogalerii 
na webu sbírky a od 1. do 15. června 
2012 zde proběhne veřejné hlasování 
o nejzajímavější fotku se srdíčkem,“ do-
plnila svá slova Zimermanová.  

PETRA ZIMERMANOVÁ, 
 LORM, O. S. 

Třetí ročník 
SeniorSTAR 
zná své vítěze

Do netradiční pěvecké soutěže Se-
niorSTAR, kterou pořádala Diakonie 
ČCE – středisko ve Vsetíně, poslalo 
své dříve narozené reprezentanty hned 
13 obcí a měst Zlínského kraje. Na 
1. místo odborná porota v čele 
s Janem Rokytou umístila zástupce 
Dolní Bečvy pana Miroslava Porubu, 
cenu diváků za svůj pěvecký výkon zís-
kala paní Bohumila Špůrková z obce 
Zašová. Čtvrteční odpoledne ve vse-
tínském Domě kultury znovu ukázalo, 
že ve zpěvu nehraje věk žádnou roli. Sou-
těž SeniorSTAR je určena lidem starším 
60 let, kteří rádi zpívají lidové písničky.
Letos je doprovodila cimbálová muzika 
Vsacan. „Současná doba hledá, fandí a 
podporuje převážně mladé hvězdičky, 
naším cílem je hledáček přesunout i na 
ty věkem pokročilé, kteří si s mladými v 
ničem nezadají a přinášejí svou zkuše-
nost, stabilitu, moudrost i pokoru,“ vy-
světlil ideu pěvecké soutěže pro senio-
ry ředitel vsetínského střediska Diako-
nie ČCE Dan Žárský.

VENDULA KODETOVÁ, 
DIAKONIE ČCE

Diakonie postaví 
na nohy 
80 etiopských žen

V předchozích číslech jsme informo-
vali o sbírce pořádané Střediskem hu-
manitární a rozvojové pomoci Diako-
nie ČCE na podporu etiopských žen pe-
čujících o sirotky, oběti epidemie AIDS. 
Veřejná sbírka, jejíž motto zní „Stavíme 
lidi na nohy“ přinesla velký úspěch. Po-

aktuality
máhá ženám, jež pečují o sirotky, začít 
s drobným podnikáním, které jim a dě-
tem zajistí základní obživu. Do dnešního 
dne se podařilo vybrat 508 109 korun. 
„Sbírka pomůže vdovám, jež se úmrtím 
manžela ocitly bez prostředků, aby si 
mohly založit svou vlastní drobnou živ-
nost. Musím říci, že mne nadchlo, jak 
úsporně a efektivně tento systém fun-
guje: jen 5 000 birrů, tedy něco málo 
přes 5 000 korun stačí k tomu, aby 
mohla vdova nastartovat živnost a od-
razit se ode dna,“ popisuje efektivitu 
této formy pomoci ředitel Střediska hu-
manitární a rozvojové pomoci Jan Dus. 
Vybrané prostředky bude Diakonie ČCE 
postupně posílat partnerské organiza-
ci – diakonii Etiopské evangelické círk-
ve. Sbírka tak postaví na nohy osmde-
sát etiopských žen. 

PAVEL HANYCH, 
DIAKONIE ČCE

Nominace na 
Křišťálový kamínek 
spuštěna

Asociace TRIGON vyhlašuje v rámci 
jubilejního XX. ročníku Evropských dnů 
handicapu už posedmé prestižní oce-
nění Křišťálový kamínek 2012. Každý, 
kdo zná někoho, jehož činnost si oce-
nění zaslouží, jej může nominovat. Na 
základě návrhů vybere porota osobnos-
ti, kterým u příležitosti slavnostního ve-
čera Křišťálový kamínek předá. Slav-
nostní večer se uskuteční 3. října 2012 
v Domě kultury města Ostravy. Nomi-
nováni mohou být: osobnosti – za dlou-
hodobou práci a mimořádné výsledky 
ve prospěch osob s handicapem, osob-
nosti s handicapem – za mimořádný 
čin nebo aktivitu, senioři – za práci ve 
prospěch osob s handicapem. Nomi-
nace lze zasílat nejpozději do 14. září 
2012 na info@asociacetrigon.eu nebo 
na adresu: Asociace TRIGON, Skautská 
1045, 708 00 Ostrava - Poruba. E-mail 
nebo dopisní obálku je třeba označit 
heslem: NOMINACE KŘIŠŤÁLOVÝ KA-
MÍNEK 2012.

OLGA ROSENBERGEROVÁ, 
ASOCIACE TRIGON

CAFIN už druhým 
rokem na scéně

Nezisková organizace Česká asocia-
ce pro finanční řízení (CAFIN) slaví dru-
hé narozeniny. Zatímco v prvním roce 
své činnosti budovala hlavně stabil-
ní členskou základnu, ve druhém se již 
více zaměřila na plnění svého poslání: 
vypracování procesních, metodických, 
tematických a oborových standardů 
v oblasti finančního řízení a řízení vý-
konnosti. „Provedli jsme rozsáhlý prů-
zkum finančních pozic. Výsledky nasti-
ňují, jak vypadá typický kariérní postup 
pro určité pozice,“ říká Olga Cechlová 
z CAFIN. V rámci CAFIN působí čty-
ři pracovní skupiny: Modely řízení fi-
remní výkonnosti, IFRS platforma, 
MIS Exchange a Kariérní standardy. 
Právě poslední zmiňovaná byla v uply-
nulém roce nejaktivnější. Podařilo se 
jí udělat rozsáhlý průzkum na poli fi-

nančních pozic. „Od více než 500 osob 
jsme byli schopni získat vzorek téměř 
1900 různých pracovních zkušenos-
tí,“ říká vedoucí skupiny Olga Cechlová. 
Data z průzkumu posloužila k popi-
su pozic finančního ředitele, finanční-
ho manažera, vedoucího controllingu 
a controllera. 

ANDREA POPOVOVÁ,
ČESKÁ ASOCIACE PRO FINANČNÍ ŘÍZENÍ (CAFIN)

V Podluží se pilo víno
Ve dnech 7. – 8. dubna se do čtyř 

obcí regionu Podluží sjelo více než čtr-
náct set milovníků vína, které sem při-
lákal Festival otevřených sklepů. První 
festival čtvrtého ročníku se tak stal jed-
ním nejúspěšnějším v historii co do po-
čtu návštěvníků. „Jarní festival má svo-
je neopakovatelné kouzlo, spojené se 
sluncem, jarním povětřím a mladými 
víny. I proto na něj lidé rádi jezdí,“ říká 
ředitel festivalu Juraj Flamik z Nadace 
Partnerství, která festival za podpory Vi-
nařského fondu organizuje.

„Ve spolupráci s Českými drahami 
jsme zařadili Moravskou Novou Ves 
do plánu zastávek rychlíků v sobotu 
i v neděli a hodně návštěvníků tuto služ-
bu využilo,“ říká tiskový mluvčí festiva-
lu Martin Gillár. První kroky návštěvní-
ků totiž vedly právě sem, kde za dopro-
vodu cimbálové muziky probíhala regis-
trace účastníků. Odtud to byl již jen kou-
sek do prvních sklepů v Moravské Nové 
Vsi, do vinařství Františka Trojana a ke 
Glosům.

MARTIN GILLÁR,
FESTIVALU OTEVŘENÝCH SKLEPŮ

Siemens stěhoval 
nábytek do devíti 
neziskovek

Český Siemens daroval devíti nezis-
kovým organizacím přes 300 kusů kan-
celářského nábytku z pražského firem-
ního sídla, které prochází přestavbou. 
Plně funkční nábytek poslouží k dovy-
bavení a modernizaci zázemí nezisko-
vých organizací. Skříně, stoly a komo-
dy zamířily mimo jiné do chráněných 
bytů a Domovů na půl cesty. Siemens 
přestavuje své sídlo v pražských Stodůl-
kách, ve kterém pracuje přes dva tisí-
ce zaměstnanců. Z malých uzavřených 
místností vznikají velkoplošné kance-
láře. Nabídka přebývajícího nábytku 
vzbudila nečekanou reakci. Na výzvu, 
uveřejněnou na facebookových strán-
kách organizace poskytující informač-
ní servis neziskovým organizacím, za-
reagovalo téměř 200 subjektů. Tři sta 
kusů kancelářského nábytku si mezi 
sebe a své projekty rozdělilo devět 
sdružení z Prahy, Plně, Karlových Varů 
a Nové Paky.

Pochopitelně se nedostalo na 
všechny, ale: „Rekonstrukce pokraču-
je a v budoucnu se objeví další volné 
kusy nábytku,“ slibuje Karolína Kříže-
necká, manažerka společenské odpo-
vědnosti skupiny Siemens v České re-
publice. 

KAROLÍNA KŘÍŽENECKÁ

SPOLEČNOST SIEMENS

mailto:info@asociacetrigon.eu
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Nový týdeník 

o neziskovkách na 

ČRo Rádiu Česko 

Poslouchejte magazín JAK JINAK každou středu od 9.45!

V květnu se budeme věnovat právům gayů a leseb (2. 5.) 
a o týden později 9. 5. se zaměříme na to, proč v Česku nejsou 
moc obvyklé dobročinné bazary. V polovině měsíce (16. 5.) 
bude tématem magazínu probíhající Týden rodiny. Ve středu 
23. 5. se vypravíme do Mongolska a navštívíme zdravotnické 
projekty Charity ČR a 30. 5. uslyšíte reportáž z divadelního 
a hudebního festivalu Mezi ploty.

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

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

kurzyotevřené

Výběr z nabídky kurzů Neziskovek.cz na květen - červen 2012

Řízení a vedení organizace

Naplánujte si lepší budoucnost 
aneb Vedení procesu tvorby 
strategického plánu – OLOMOUC 
11. 5. 2012 – Pavel Němeček
Dlouhodobá udržitelnost a úspěšnost or-
ganizace je prokazatelně z 80% závislá 
na správných strategických rozhodnutích. 
Kurz je zaměřen na vysvětlení rozdílů mezi 
operativním (krátkodobým) a strategic-
kým řízením organizace a vysvětlení dů-
ležitosti strategického plánování v nezis-
kové organizaci. Více informací naleznete 
zde: http://www.neziskovky.cz/kurzy/in-
dex.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkur-
zu=268

Marketing, PR a Fundraising

NOVINKA!  Efektivní užívání web 
2.0 aplikací v NNO marketingu 
a fundraisingu – 7. 6. 2012 
– Kateřina Švidrnochová 
Kurz vám pomůže seznámit se s web 2.0 
a jeho možnostmi. Naučíte se používat vy-
brané aplikace a používat je pro marketing 
a fundraising vaší NNO.  Více informací na-
leznete zde: http://www.neziskovky.cz/
kurzy/index.php?AS=3&ACT=kurz_de-
tail&idkurzu=270

Legislativa a účetnictví

Doplňkový kurz: Občanská 
sdružení a nový občanský zákoník 
– 9. 5. 2012 (3 hodiny) – Petr Vít
Kurz vás seznámí s úpravou postavení ob-
čanských sdružení (spolků) podle nového 
občanského zákoníku platného od roku 
2014 a pomůže vám odpovědět na otáz-
ku, zda pro vás bude výhodnější existo-
vat dále jako spolek, nebo se transformo-
vat na ústav. Více informací naleznete zde: 
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.
php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkurzu=271

Doplňkový kurz: Daně v neziskové 
organizaci – 16. 5. 2012 (3 hodiny) 
– Karel Malý
V kurzu se seznámíte s povinnostmi sou-
visejícími s daněmi v neziskové orga-
nizaci. Více informací naleznete zde: 
http://www.neziskovky.cz/kurzy/in-
dex.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkur-
zu=259

Doplňkový kurz: Cestovní náhrady 
– 16. 5. 2012 (3 hodiny) 
– Karel Malý
Cílem semináře je seznámit účastníky s no-
vou platnou právní úpravou pro poskyto-
vání cestovních náhrad. Více informací na-
leznete zde: http://www.neziskovky.cz/
kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_de-
tail&idkurzu=260

Doplňkový kurz: Účetnictví 
v neziskové organizaci 
- 17. 5. 2012 (3 hodiny) 
– Karel Malý
Cílem semináře je ukázat jednotlivé 
druhy účetnictví v neziskové organiza-
ce, kdy a jakým způsobem je vést. Upo-
zorníme na nevýhody a úskalí jednot-
livých druhů. Více informací naleznete 
zde: http://www.neziskovky.cz/kurzy/in-
dex.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkur-
zu=261

Doplňkový kurz: Vnitřní účetní 
směrnice - 17. 5. 2012 (3 hodiny) 
– Karel Malý
Na kurzu vám lektor pomůže sesta-
vit účetní směrnice.  Dozvíte se zejmé-
na informace o statutu účetní jednot-
ky, organizační struktuře, oprávněnos-
ti osob apod. Více informací naleznete 
zde: http://www.neziskovky.cz/kurzy/in-
dex.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkur-
zu=262

Nový občanský zákoník z pohledu 
obecně prospěšné společnosti – 
5. 6. 2012 – Petr Vít
Kurz vám pomůže zorientovat se v nové 
právní úpravě a usnadní vám hledá-
ní odpovědi na otázku, zda zůstat obec-
ně prospěšnou společností nebo se ra-
ději stát ústavem, nadací či nadačním 
fondem. Více informací naleznete zde: 
http://www.neziskovky.cz/kurzy/in-
dex.php?AS=3&ACT=kurz_detail&idkur-
zu=272

Sociální oblast

Práce s neklidnými 
a nesoustředěnými dětmi 
v předškolních zařízeních 
– 17. 5. 2012 – Štěpán Smolík, 
Ilona Labuťová
Cílem kurzu je poskytnout širší náhled na 
problematiku práce s „neposednými dět-
mi“, tj. dětmi s ADHD nebo poruchami 
chování, a nabídnout konkrétní přístupy, 
metody a techniky pro práci s nimi. Hlav-
ní těžiště kurzu stojí na aplikaci expresiv-
ních přístupů, tzn. takových, které využívají 
výtvarných technik, hudby, hlasu, pohybu, 
textu a divadelních prvků. Více informa-
cí naleznete zde: http://www.neziskovky.
cz/kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_
detail&idkurzu=269

Sociální firma - podnikání nebo 
sociální služba nebo obojí?
 – 22. 5. 2012 – Pavel Němeček
Kurz vám pomůže ujasnit si význam a po-
tenciální pozici sociálního podnikání v pro-
cesech vaší organizace. Seznámíte se 
s příklady sociálních firem v zahraničí
 i v ČR. Naučíte se vytvořit a využívat roz-
hodovací matici pro posuzování námětů 

na sociální podnikání. Ujasníte si význam 
tvorby podnikatelského plánu a seznámit 
se s jeho klíčovými kapitolami. Více infor-
mací naleznete zde: http://www.neziskov-
ky.cz/kurzy/index.php?AS=3&ACT=kurz_
detail&idkurzu=263

Empowerment v sociálních 
službách – 4. 6. 2012 – Petr Eisner
Kurz vám pomůže nastavit empower-
mentní přístup ve vašem zařízení a po-
chopit možnosti procesu v českých pod-
mínkách, rozeznat empowermentní a no-
nempowermentní chování a vybrat kon-
krétní způsob/nástroj empowermentu 
pro vaši sociální službu. Více informací 
naleznete zde: http://www.neziskovky.
cz/kurzy/index.php?AS=3&ACT=kurz_
detail&idkurzu=266

Osobnostní rozvoj

Konflikt jako cesta k osobnímu 
růstu – 15. 5. 2012 
– Blanka Junová
Kurz vám pomůže prozkoumat své vlast-
ní postoje ke konfliktu. Naučíte se mu 

předcházet a pochopíte, jak vzniká 
a jak jej lze ovlivnit. Začnete vnímat kon-
flikt jako příležitost k učení a řešit kon-
fliktní situace s větším klidem a nad-
hledem. Více informací naleznete zde: 
http://www.neziskovky.cz/kurzy/in-
dex.php?AS=3&ACT=kurz_detail&idkur-
zu=258

Doplňkový kurz: Typologie 
osobnosti MBTI / GPOP 
– 24. 5. 2012-04-12 
– Marek Šedivý, Olga Medlíková
Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) 
a GPOP je osobnostní test navržený pro 
identifikaci osobnosti. Test je často pou-
žíván v oblastech pedagogiky, při osob-
ních pohovorech a výběru zaměstnan-
ců, v manželských poradnách a pro 
osobní vývoj. Kurz vám pomůže pocho-
pit sama sebe, ale i porozumět odliš-
nosti ostatních. Zjistíte svůj osobnost-
ní typ a také co z něj vyplívá pro mana-
žerskou práci. Více informací naleznete 
zde: http://www.neziskovky.cz/kurzy/
index.php?AS=3&ACT=kurz_detail&id-
kurzu=254

Staňte se spolutvůrci našich 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
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kalendář akcí
Výstava CESTA DO NADĚJE 
- ŘÍČANŠTÍ ČEŠI V PASTI 
HOLOKAUSTU
Kdy: 28. 3. - 20. 5. 2012
Kde: Říčany
Pořadatel: Muzeum Říčany
Muzeum Říčany vás zve na výstavu 
Cesta do naděje – Říčanští Češi v pasti 
holokaustu. Výstava se koná ke smut-
nému sedmdesátému výročí transpor-
tů z roku 1942, v nichž odjeli i říčanští 
občané, podléhající nacistickým no-
rimberským zákonům. Na přípravě vý-
stav spolupracuje naše muzeum s pa-
nem Arnoštem Schreiberem, jedním 
z těch, kteří „konečné řešení židovské 
otázky“ přežili. Výstava je vhodná i pro 
školy - dopolední prohlídky je nutno 
objednat na tel. 323 603 161. Vstup-
né 20 Kč, snížené 10 Kč, rodinné 
50 Kč. Otevřeno: po – čt 14 – 18h, pá 
zavřeno, so – ne 13 – 18h.
Více informací: http://www.ricany.
cz/muzeum

Výstava UMĚNÍM KE SVOBODĚ
Kdy: 4. – 31. 5. 2012
Kde: Praha 1
Pořadatel: Audabiac, o. s.
Petr Nikl, Jitka Štenclová, Oldřich Hoz-
man a mnoho dalších umělců tvoří 
společně s dětmi z dětských domo-
vů v dílnách občanského sdružení AU-
DABIAC. Výstava jejich prací nazvaná 
Uměním ke svobodě bude otevřena 
v Domě U Kamenného zvonu na Sta-
roměstském náměstí v Praze. Celou 
akci včetně vernisáže přichystají samy 
děti, které se stávají i kurátory výstavy. 
Více informací: http://www.auda-
biac.cz 

Běh pro život 2012 - Pardubice
Kdy: 5. 5. 2012
Kde: Pardubice
Pořadatel: Nadační fond Tesco
Pomozte opuštěným dětem najít pěs-
tounskou rodinu! Nadační fond Tesco 
pořádá již 5. ročník Běhu pro život. Vý-
těžek z celé akce bude věnován na 
proškolení nových pěstounů a na pří-
spěvek pěstounským rodinám na péči 
o svěřené děti, které nemají to štěs-
tí žít ve fungující rodině. Cílem je zís-
kat na tento účel minimálně 4 milio-
ny korun. Jednotlivé běhy budou mít 
trasy dlouhé přibližně čtyři kilometry a 
jsou navrženy tak, aby je zvládl každý. 
Trasu bude možné proběhnout, stej-
ně tak, jako projít krokem třeba s ko-
čárkem či čtyřnohým přítelem. Všich-
ni zaregistrovaní obdrží startovní číslo, 
originální tričko Běhu pro život, občer-
stvení a medaili v cíli. Trasa začíná na 
Pernštýnském náměstí a vede histo-
rickým centrem města. 
Více informací: http://www.behpro-
zivot.cz

Mezinárodní kongres 2012 
a mimozemská přítomnost 
na Zemi
Kdy: 11. – 13. 5. 2012
Kde: Praha 7

Pořadatel: Občanské sdružení Goscha
Kongres, který může změnit vaše vní-
mání reality! Tři dny naplněné informa-
cemi a sdílením pro každého, koho za-
jímají argumenty renomovaných věd-
ců a badatelů, připouštějících mož-
nost už existující přítomnosti mimo-
zemšťanů na Zemi. Na kongresu za-
zní podrobné a konkrétní informace 
v podání předních světových odbor-
níků. Kongres začne v pátek večer 
11. 5. velkým kulatým stolem a pa-
nelovou diskusí se všemi účastníky. 
V sobotu a v neděli bude pokračovat 
vždy od 10,00 až do večera jednotli-
vými přednáškami. Každý večer bude 
opět zakončen panelovou diskusí. Ci-
zojazyčné přednášky budou simul-
tánně tlumočeny do sluchátek, které 
budou pro každého účastníka v ceně 
vstupenky.
Více informací: http://www.kon-
gres2012.cz

Konference Krajina jako duchovní 
dědictví
Kdy: 12. 5. 2012
Kde: Praha 1
Pořadatel: Obec širšího společenství 
českých unitářů
Jednodenní konference určená širo-
ké veřejnosti, tedy všem lidem, kte-
rým není lhostejné, v jakém prostře-
dí žijeme a v jakém stavu ho přene-
cháme dalším generacím. Cílem kon-
ference je obsáhnout nejrozmanitěj-
ší možné pohledy na duchovní dědic-
tví v krajině zapsané, tedy od vnímá-
ní pohledem filozofickým přes pohled 
archeologa, jenž může přispět znalos-
tí věcí, které většině lidí zůstávají skry-
té, dále pohled estetický, společenský, 
až po pohled z jiné strany spektra obo-
rů, tedy zorným úhlem přírodních věd. 
Další tematická část konference bude 
věnována připomenutí, že krajina ode-
dávna byla inspirací a v určitém smys-
lu i nekonečně obsáhlým vzorníkem 
pro všechny oblasti umění. Budou 
také představeny některé nejnovější 
trendy ve vnímání spirituality krajiny 
z anglo-amerického světa.
Více informací: http://www.sirsispo-
lecenstvi.cz/krajina.htm

Běh pro život 2012 - České 
Budějovice
Kdy: 15. 5. 2012
Kde: České Budějovice
Pořadatel: Nadační fond Tesco
Pomozte opuštěným dětem najít pěs-
tounskou rodinu! Nadační fond Tesco 
pořádá již 5. ročník Běhu pro život. Vý-
těžek z celé akce bude věnován na 
proškolení nových pěstounů a na pří-
spěvek pěstounským rodinám na péči 
o svěřené děti, které nemají to štěstí 
žít ve fungující rodině. Více informací: 
http://www.behprozivot.cz

Konference Venkovská krajina 
2012
Kdy: 18. – 20. 5. 2012
Kde: Hostětín

Pořadatel: ZO ČSOP VERONICA
10. ročník konference Venkovská kra-
jina. Jejím cílem je vytvořit pracovní 
rámec pro setkávání odborníků z řad 
studentů i jejich odborně zdatných 
kolegů, kteří již prošli bohatou praxí. 
Podmínkou je zájem o téma venkova 
a krajiny. Konference poskytuje pro-
stor pro mezioborové diskuse. 
Více informací: http://hostetin.veroni-
ca.cz/408/planovane_akce/932

Dobrovolnictví je IN
Kdy: 18. – 20. 5. 2012
Kde: Podhradí u Ledče nad Sázavou
Pořadatel: Organizace pro pomoc 
uprchlíkům, o.p.s.
Seznámení s teoretickým rámcem 
dobrovolnictví. Interaktivní hry na po-
sílení týmové spolupráce a tvořivos-
ti. Základy projektového řízení, fund-
raisingu a PR, tvorba projektových žá-
dostí. Workshopy na téma praktická 
dobrovolnická služba. Možnosti dob-
rovolnictví v ČR a ve světě. Fenomén  
mentorských programů. Představení 
dlouhodobých klientů a dobrovolní-
ků OPU. Program je určen všem mla-
dým lidem, studentům i pracujícím od 
18 let do 26 let. Program proběhne 
formou víkendové akce. Pojištění, do-
prava, ubytovaní a plná penze je zajiš-
těna. Účast na programu je ZDARMA, 
financováno z prostředků ESF.
Více informací: http://www.opu.cz

Dětské odpoledne
Kdy: 19. 5. 2012
Kde: Tábor
Pořadatel: SHŠ Pětilistá růže, Tábor
Přijďte si s námi porovnat dovednosti 
a zručnost v jednotlivých disciplínách. 
Gejzír zatančí a naučí vás Country 
tance. Tradičně končíme opékáním 
špekáčků z vlastních zdrojů. Těší se na 
vás Pětilistá růže a kamarádi. 
Více informací: http://shspetilistaru-
ze.blog.cz

3. Národní konference 
o podporovaném zaměstnávání 
v České republice
Kdy: 23. – 24. 5. 2012
Kde: Praha 6
Pořadatel: Česká unie pro podporova-
né zaměstnávání, o. s.
Dovolujeme si vás pozvat na v pořa-
dí 3. Národní konferenci o podporo-
vaném zaměstnávání v České repub-
lice, kterou pořádá Česká unie pro 
podporované zaměstnávání v rámci 
projektu „Zavádění evropských tren-
dů v oblasti zaměstnávání osob se 
zdravotním znevýhodněním do čes-
ké praxe“, financovaného z Evropské-
ho sociálního fondu Operační pro-
gram lidské zdroje a zaměstnanost. 
Konference se uskuteční za účas-
ti zahraničních partnerů, Německé 
a Rakouské unie pro podporované za-

městnávání. Cílem 3. Národní konfe-
rence o podporovaném zaměstnává-
ní je zdůraznění rovných příležitostí 
v oblasti zaměstnávání osob se zdra-
votním postižením s ohledem na 
Úmluvu OSN o právech lidí se zdravot-
ním postižením. Konference je urče-
na především odborníkům pracujícím 
v oblasti zaměstnávání lidí znevýhod-
něných na trhu práce, tj. pracovníkům 
úřadů práce, poskytovatelům podpo-
rovaného zaměstnávání a dalších so-
ciálních služeb, zaměstnavatelům, zá-
stupcům státní správy i samosprávy, 
politikům a především samotným uži-
vatelům služby. Konference se bude 
konat v Národní technické knihov-
ně v Praze 6. Účast na konferenci je 
zdarma. Konference bude tlumočena 
z/do německého jazyka. Tématy kon-
ference budou: 1. Metody v podporo-
vaném zaměstnávání 2. Cílové skupiny 
v podporovaném zaměstnávání 3. Spo-
lupráce s dalšími subjekty 4. Budouc-
nost podporovaného zaměstnávání 
5. Příklady dobré praxe. 
Více informací: http://www.unie-pz.cz

„KOMU tady tykáš, vole?!“
Kdy: 25. – 27. 5. 2012
Kde: bio statek ve Valči u Karlových 
Varů
Pořadatel: Základní článek Hnutí 
Brontosaurus Klub přátel Lukova
Máš svoje jméno? Dokonce i příjme-
ní? Nemáš chlupy na posledním člán-
ku prstu? Tak to je tahle akce akorát 
pro tebe. Na programu je práce na bio 
statku farmáře Vojtěcha ve Valči u Kar-
lových Varů, večer u kompu, výplach 
smyslů, procvičování hmatu oka, tyky, 
tyky na hlavu. Prostě, přijeďte si poty-
kat a přijít na chuť svému jménu. Těší-
me se na TEBE. Víkendové děti, Adé-
la, Anna, Tereza a Přemysl POSLECH-
NI SI SVOJE NOHY A PŘIJĎ! 
Více informací: https://sites.google.
com/site/vikendovedeti/

Mezinárodní seminář Okinawa 
Shorin-ryu Karate a Okinawa 
Kobudo
Kdy: 2. – 3. 6. 2012
Kde: Havlíčkův Brod
Pořadatel: Česká federace Okinawa 
Karate a Kobudo – dojo Havlíčkův 
Brod (oddíl Okinawa Karate a Kobudo 
při TJ Jiskra HB)
Mezinárodní seminář tradičních bo-
jových umění z Okinawy - Shorin-ryu 
Karate a Okinawa Kobudo, který pove-
de okinawský mistr hanshi Kenyu Chi-
nen (9. dan Okinawa Shorin-ryu Kara-
te, 9. dan Okinawa Kobudo). Akce je 
pořádána ve stylu tradičních bojových 
umění - ne moderních bojových spor-
tů. Předpokládaná mezinárodní účast 
zástupců téměř všech členských zemí 
WOF. 
Více informací: http://www.shuri-te.cz

Jedním z bonusů členů AVPO je možnost prezentovat pořádanou akci 
v našem informačním servisu a na stránkách zpravodaje. 
Informace zasílejte poštou na adresu Neziskovky.cz, o.p.s., Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1 (dopis označte heslem 
AKCE) nebo e-mailem na adresu: zpravodaj@neziskovky.cz    Vybrané projekty zveřejníme v Kalendáři akcí.

Představte se!

http://www.ricany.cz/muzeum
http://www.audabiac.cz
http://www.behprozivot.cz
http://www.kongres2012.cz
http://www.sirsispolecenstvi.cz/krajina.htm
http://hostetin.veronica.cz/408/planovane_akce/932
http://shspetilistaruze.blog.cz
https://sites.google.com/site/vikendovedeti/
http://www.behprozivot.cz
http://www.opu.cz
http://www.unie-pz.cz
http://www.shuri-te.cz
mailto:zpravodaj@neziskovky.cz
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Neziskový sektor potřebuje profesionalitu
V polovině dubna se konala 8. vše-

oborová konference neziskových or-
ganizací v Poslanecké sněmovně 
a Senátu České republiky, která při-
nesla konstruktivní závěry a celkově 
vyzněla pozitivně. Otázkou ale je, zda 
využila veškerý potenciál, který se na-
bízel.

Po letech jsme zažili konferenci, kte-
rá přinesla konstruktivní závěry. I přes 
to, že ji provázely obtíže s organiza-
cí. Je to moc, chtít po organizátorech 
profesionální výkon? Pravda je, že slo-
vo profesionalita vnímá každý jinak, 
a tak jsem hledal definici. Jednu srozu-
mitelnou jsem objevil na specializova-
ném portále pro začínající podnikate-
le www.ipodnikatel.cz: „Odborníci nej-
častěji vidí profesionalitu ve vysoké od-
bornosti a v maximální snaze o  kvalitní 
a efektivní výkon, to vše s důsledností, 
plným nasazením a v doprovodu výbor-
ných komunikačních dovedností.“ 

Organizaci konference zajišťovala 
Asociace nestátních neziskových orga-
nizací (ANNO). První den jednání zůsta-
lo v sále z celkové kapacity sto dvace-
ti míst cca třicet neobsazených. Přesto 
bylo některým zájemcům o účast sdě-
leno, že z kapacitních důvodů se ne-
mohou zúčastnit. Posléze na konferen-

ci organizátoři oznámili, že museli pro-
vést výběr. 

Co pak říci neziskovkám, které se 
na naše výzvy hlásily hned na začátku 
a byly z kapacitních důvodů odmítnuty?

Normální a profesionální bývá, že po-
kud nejde o akci pro pozvané, tak platí, 
že kdo dřív přijde, ten dřív mele.

Organizátoři by si měli uvědomit, že 
pokud už se dělá výběr, je třeba zveřej-
nit jeho jasná pravidla. Nakonec konfe-
rence týkající se také transparentnosti 
neziskového sektoru by si sama trans-
parentnost zasloužila.

Máme za sebou 22 let novodobé-
ho fungování neziskového sektoru. Už 
není možné se vymlouvat na dobrovol-
nost práce v asociacích. Snad dojde 
i na objektivní hodnocení celého pro-
cesu přípravy a průběhu 8. všeoborové 
konference NNO uvnitř ANNO, ale také 
ze strany dárců a podporovatelů této 
konference. Neziskový sektor potřebu-
je profesionální zastupování, potřebuje 
někoho, kdo kromě vysoké odbornosti 
je schopen  kvalitního a efektivního vý-
konu, to vše s důsledností, plným nasa-
zením a v doprovodu výborných komu-
nikačních dovedností. Už je čas začít.

Marek Šedivý
prezident AVPO

Představení nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s.
Posláním společnosti Wolters 

Kluwer ČR, a. s., je poskytování od-
borných, profesních informací elektro-
nickou (online služby, software) a tiš-
těnou formou (časopisy, knihy) a s tím 
spojených doplňkových služeb (škole-
ní). V oblasti tištěné produkce pokrývá 
svou nabídkou periodických i neperio-
dických publikací oblast právní, účetní, 
mzdovou, daňovou, personální, oblast 
řízení školy a oblast bezpečnosti práce. 

Autoři
Našimi spolupracovníky jsou před-

ní soudci, právníci, advokáti, daňoví 
a účetní poradci a další významní pro-
fesionálové působící ve státní správě 
a samosprávě, na vysokých školách či 
v soukromé praxi.

Systém ASPI
V oblasti elektronického publiková-

ní nabízí naše společnost nejrozšíře-
nější právně-informační službu na čes-
kém trhu, Systém ASPI, který obsahu-
je právní předpisy, vybranou literaturu, 
judikaturu, důvodové zprávy a množství 
volitelných modulů a aplikací. Více na 
www.systemaspi.cz.

Knihy
V edičních řadách nabízíme komen-

tované i nekomentované zákony, pře-
hledy judikatury, právnické monografie 
a příručky, právnické učebnice, slovní-
ky, daňovou a účetní literaturu, praktic-
kou edici Otázky a odpovědi, ekonomic-
kou literaturu, publikace pro podniko-
vou praxi, bezpečnost práce a speciální 
řadu knižních průvodců praxí Meritum. 

Publikace odpovídají vždy platné-
mu právnímu stavu. Při menších změ-
nách jsou aktualizovány elektronicky 
na www.aktualizaceknih.cz a při zásad-
ních změnách jsou vydávány znovu. 

Garancí kvality obsahu publikací naší 
ekonomické řady je jejich schválení vě-
deckou redakcí nakladatelství Wolters 
Kluwer ČR.

UNES
Časopis UNES – účetnictví nezisko-

vého sektoru je určen všem, kteří se za-
bývají účetní, daňovou i mzdovou pro-
blematikou nestátních neziskových or-
ganizací, obcí, příspěvkových organi-
zací.

UNES perem renomovaných odbor-
níků přináší příklady, návody, příklady, 
vzory a mnoho zajímavých informací 
potřebných pro práci v nevýdělečné or-
ganizaci. Je možné předplatit si samo-
statný tištěný časopis, samostatný on-
line přístup a také balíček, tj. časopis 
s přístupem na portál www.ucetnika-
varna.cz.

Předplatitelům kterékoliv varianty 
nabízíme možnost nechat si zdarma 
zodpovědět odborné dotazy na naší po-
radenské službě www.otazkyodpovedi.
cz a také inzerci pracovních pozic.

Odborné časopisy
K dalším předním titulům na trhu od-

borných periodik patří časopis Účetnic-
tví v praxi (součást portálu Účetní ka-
várna), Daně a právo v praxi (součást 
portálu Daňaři Online), Práce a mzda 
(součást portálu Mzdová praxe), Daňo-
vý expert, Finanční řízení & controlling 
v praxi, Účetnictví, daně a právo v ze-
mědělství, Bezpečnost a hygiena práce, 
Řízení školy a Otázky & odpovědi z pra-
xe. Do skupiny časopisů také přibyl Fi-
nanční, daňový a účetní bulletin – časo-
pis s dlouhou tradicí a vysokou odbor-
nou úrovní.

Právnické veřejnosti jsou určeny ča-
sopisy Soudní judikatura z oblasti ob-
čanského, obchodního a pracovního 
práva, Sbírka rozhodnutí Nejvyššího 
správního soudu, Judikatura Evropské-
ho soudního dvora a také Právní fórum 
a časopis Jurisprudence.

Komunitní portály
Portál pro účetní (www.ucetnikavar-

na.cz), mzdové účetní (www.mzdova-
praxe.cz) a daňové profesionály (www.
danarionline.cz) umožňují svým uživa-
telům nejen přístup k článkům, práv-

ním předpisům, judikatuře, komentá-
řům, aktualitám a dalším odborným 
textům, ale také nabízejí prostředí pro 
jejich vlastní prezentaci. Uživatelé zde 
mají možnost vyjádřit své názory pro-
střednictvím blogů a diskusí či předsta-
vit svoji firmu nebo osobu prostřednic-
tvím profilu v adresáři.

Pro členy AVPO nabízí naklada-
telství Wolters Kluwer slevu 15 % 
na knižní publikace z celé produkce 
a slevu 20 % po předložení klubové 
karty v sídle nakladatelství.

Sídlo nakladatelství včetně 
prodeje knih:
Wolters Kluwer ČR, a. s.
U Nákladového nádraží 6, 
130 00 Praha 3
tel.: 246 040 400, fax: 246 040 401
e-mail: obchod@wkcr.cz
www.wkcr.cz
Internetový obchod: 
http://obchod.wkcr.cz

Prodejna Brno:
Odborné knihkupectví 
na Právnické fakultě MU v Brně
Veveří 70, 611 80 Brno
tel.: 541 214 855, 603 502 808
e-mail: prodejna.brno@wkcr.cz

Miroslava Sehnalová

V Praze se 25. dubna 2012 poprvé 
sešla valná hromada Asociace veřejně 
prospěšných organizací. Kromě svých 
povinností danými stanovami účastní-
ci intenzivně diskutovali o fungování 
asociace, způsobu jejího rozhodování 
a prezentace navenek.

Valná hromada potvrdila nastavený 
směr asociace, která i nadále chce sdru-
žovat transparentní neziskové organiza-
ce, které aktivně pracují na svém image 
a usilují o svoji prestiž. Důležité je vytvá-
řet takové prostředí a podmínky pro dal-
ší organizace, aby těch důvěryhodných, 
transparentních a prestižních bylo co 
nejvíce.

Pro následující období proto existu-
jí dvě hlavní oblasti, na které se AVPO 
zaměří:

1. Posazování zájmů veřejně prospěš-
ných organizací – v roce 2012 a 2013 
aktivní účast na tvorbě legislativy se za-
měření na legislativu související s no-
vým Občanským zákoníkem – zákon 
o statusu veřejné prospěšnosti, další 
normy související s jednotlivými právní-
mi formami nestátních neziskových or-
ganizací (spolek, nadace, nadační fond, 
ústav).

2. Důraz na kultivaci prostředí nezis-
kového sektoru – zlepšování image ne-
ziskových organizací v očích médií, dár-
ců, veřejných institucí, politiků a podni-
katelů. S tím souvisí i možná cesta cer-
tifikace neziskových organizací v oblas-
ti transparentnosti, řízení a fundraisingu 
organizace.

Důležitým bodem jednání valné hro-
mady také bylo nastavení interních pra-
videl pro komunikaci mezi členy aso-
ciace. Připravuje se možnost hlasová-
ní přes mobilní telefony a vyjádření po-
stojů jednotlivých členů prostřednictvím 
diskusního fóra. V blízké budoucnosti 
vznikne etický kodex člena AVPO, který 
bude upravovat komunikaci jak dovnitř 
tak navenek.

Valná hromada se také zabývala ser-
visem, který asociace poskytuje svým 
členům. V brzké budoucnosti vnikne na 
webu asociace diskusní fórum pro čle-
ny a připravují se zajímavé debaty pořá-
dané pro členy AVPO. Nadále bude fun-
govat intenzivní nabídka zvýhodněných 
kurzů ve spolupráci s Neziskovkami.cz. 
Zájem členů je také o konzultace v ob-
lasti práva, daní a účetnictví.

Marek Šedivý
prezident AVPO

Proběhla první valná hromada AVPO

http://www.ipodnikatel.cz:
http://www.systemaspi.cz
http://www.aktualizaceknih.cz
http://www.ucetnika-varna.cz
http://www.ucetnika-varna.cz
http://www.ucetnika-varna.cz
http://www.otazkyodpovedi
http://www.ucetnikavar-na.cz
http://www.ucetnikavar-na.cz
http://www.ucetnikavar-na.cz
http://www.mzdova-praxe.cz
http://www.mzdova-praxe.cz
http://www.mzdova-praxe.cz
http://www.danarionline.cz
http://www.danarionline.cz
mailto:obchod@wkcr.cz
http://www.wkcr.cz
http://obchod.wkcr.cz
mailto:prodejna.brno@wkcr.cz
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Empowerment může být těžké přes-
ně definovat. Někdo o něm mluví jako 
o nástroji, někdo jako o stavu, ale nej-
lépe ho snad vystihneme, budeme-li 
mluvit o procesu. A sice o procesu pře-
dávání, ale také přijímání moci/odpo-
vědnosti. Naše chování může být vůči 
druhým osobám v tomto smyslu buď 
empowermentní nebo non-empower-
mentní, tedy podporující a předáva-
jící, anebo naopak oslabující a odebí-
rající. Výsledkem je pak v prvním pří-
padě samostatný aktivní a odpověd-
ný člověk, v druhém případě člověk zá-
vislý na okolí, pasivní, bezmocný a ne-
zodpovědný. Který případ odráží reali-
tu většiny českých sociálních služeb? 
A opravdu to tak musí být?

Historie empowermentu nesahá 
do sociálních služeb, ale do prostře-
dí byznysu. V procesu empowermen-
tu se jedná o předání moci/kompeten-
cí jiným osobám, a to hlavně z důvo-
du jejich aktivizace. Kdo přijme, že roz-
hodnutí včetně odpovědností jsou na 
něm samotném, ten se stává aktivním 
a snaží se o co nejlepší výsledek, na-
místo toho, aby pasivně vyčkával na 
rozhodnutí odjinud s tím, že odpověd-
nost za výsledky na něm tím pádem 
neleží. „Je to vaše továrna! Je na vás, 
jak se jí a tím pádem i Vám povede!“ 
Slýchávali dělníci v Americe už na kon-
ci třicátých let a jejich práce společně 
s přesně vymezenými kompetencemi, 
pravidelnou zpětnou vazbou a viditel-
ným výsledkem brzy nesla ovoce. 

Stejný princip se postupem času 
aplikoval na více a více odvětví včet-
ně sociálních služeb. Na principu em-
powermentu dnes funguje mnoho or-
ganizací např. ve Velké Británii nebo 
Irsku. Lidé s postižením tam nejsou 
„uživatelé nebo klienti“, ale „členové“ 
(members). Není výjimkou, že člověk 
s postižením je třeba členem správ-
ní rady organizace. Je to přece jejich 
organizace. Když celou věc zjednodu-
ším, členové organizace díky odpo-
vědnosti, kterou cítí, a kompetencím, 
kterými disponují, potřebují mnohem 
méně podpory pracovníků než naši kli-
enti/uživatelé, kteří jsou v mnoha ohle-
dech na službě závislí, nechtějí rozho-
dovat a nést odpovědnost. Je pravda, 
že takové možnosti nemusejí aktuálně 
vůbec mít nebo o nich prostě nevědí. 

To je chyba systému, ve kterém jsou 
stále vnímáni jako nemohoucí lidé, kte-
ré je nutno opečovávat.  Výsledkem 
je pak již zmíněná pasivita. Je důle-
žité uvědomit si, že odpovědnost se 
učíme přebírat postupně už od dět-
ství. Pokud se tak neděje a u člověka 
s postižením stále drží odpovědnost 
rodič nebo o všem rozhoduje pracov-
ník služby, může být pro dnes dospě-
lého člověka velmi těžké, aby se nau-
čil rozhodovat za sebe a nést odpověd-
nost. Míra předávané odpovědnosti 
a sebeřízení (selfsteering) musí být 
také úměrná schopnostem, dovednos-
tem a možnostem člověka.

Dalším důležitým uvědoměním pak 
je, že čím kompetentnější a odpověd-

nější bude sám člověk s postižením, 
tím méně práce a odpovědnosti zůsta-
ne např. na pracovníkovi zajišťujícímu 
službu. Velká část pracovníků v sociál-
ních službách v České republice nese 
mnohem více odpovědnosti, než by 
musela. Náš klient počítá totiž s tím, že 
služba vše zařídí a obstará. Sám nemu-
sí dělat téměř nic. Není divu, že přetíže-
ní pracovníci nesoucí odpovědnost ne-
jen za sebe, ale i za několik dalších lidí, 
končí u syndromu vyhoření a ze služeb 
odcházejí.

Empowerment nabízí pro oblast so-
ciálních služeb několik konkrétních ná-
strojů, jak účastníky procesu zapojit 
a posílit, jak změnit non-empower-
mentní chování na empowerment-
ní a jak předávat kompetence a odpo-
vědnost tomu, komu skutečně patří. 
I když v Čechách budeme asi ještě ně-
jaký čas narážet na odpor samotných 
lidí s postižením, jejich rodin, celé spo-
lečnosti a zřejmě i státu, empower-
mentní přístup bude zůstávat velmi 
efektivní a zdravou cestou pro kvalitní 
sociální službu, jejímž výsledkem má 
být aktivní a participující člověk bez 
ohledu na míru postižení.

PETR EISNER

Více zodpovědnosti? Samozřejmě!

Petr Eisner, DiS. se v sociálních služ-
bách pohybuje od roku 2001. Absol-
voval VOŠ Jabok – Vyšší školy soci-
álně pedagogické a teologické a do 
konce roku 2011 pracoval jako ředi-
tel vzdělávací agentury Společnost 
Pohoda o.p.s. V současnosti pracu-
je jako lektor, metodik a supervizor 
kvality vzdělávání a odborný poradce 
v oblasti vzdělávání a sociálních slu-
žeb se zaměřením na specifické cílo-
vé skupiny. Lektoruje od roku 2005 
a specializuje se na témata rolí a hra-
nic pracovníků v sociálních službách, 
empowermentu a práce se sexualitou 
a vztahy v rámci sociálních služeb. Ex-
terně přednáší na VOŠ Jabok v Praze. 
Je diplomovaným specialistou v obo-
rech sociální pedagogiky a teologie. 
Absolvoval kurzy lektorských a ma-
nažerských dovedností a výcviky pro 
práci se sexualitou uživatelů sociál-
ních služeb. Vytvořil a napsal několik 
speciálních pomůcek a publikací pře-
vážně pro práci se sexualitou.

Empowerment 
– v přímém pře-
kladu z anglič-
tiny se jedná 

o zmocnění nebo zplnomocně-
ní, pojem označuje udělení moci 
(nebo odpovědnosti) druhé oso-
bě. Používáme-li empowerment 
v práci s uživateli sociálních slu-
žeb, je lepší překládat pojem jako 
zapojení a posílení člověka. Sám 
empowerment se sebou pak nese 

i nástroje, pomocí kterých se ten-
to proces uskutečňuje.

Selfsteering – tento termín pře-
kládáme jako sebeřízení a rozu-
míme jím stav, kdy je člověk v pří-
mé úměře se svými schopnostmi, 
dovednostmi a možnostmi, scho-
pen řídit svůj život, rozhodovat
o něm a nést za tato rozhodnutí 
odpovědnost. 

slov
níček

Získejte kvalifi kaci v oblasti supervize 
Y � V R F L i O Q tF K � V O X ç E i F K �

CO VÁM KURZ PŘINESE?
• komplexní přH KOH G � Y � R E OD VW L � VX S H U Y L ] H � Y � VR F L i OQ tF K� VOX å E i F K
• supervizorské dovednosti pro vedení individuálních 
� D � VN X S L Q R Y ê F K� VX S H U Y L ] t� Y � VR F L i OQ tF K� VOX å E i F K
‡ � ] OH S ã H Q t� P D Q D å H U VN ê F K� G R Y H G Q R VW t� D � VF KR S Q R VW t� Y pVW � OL G L
• nové kontakty a zkušenosti
• osvědčení o absolvování vzdělávání zvyšující kvalifi kaci

CO VÁS NAUČÍME?
• rozumět řt] H Q t� D � S U R Y R ] R Y i Q t� VR F L i OQ tF K� VOX å H E � Y � N R Q W H [ W X � S R W řeb 
 klientů i poskytovatelů
‡ � S R VN \ W R Y D W � VX S H U Y L ] L � Y � VR F L i OQ tF K� VOX å E i F K
• sebezkušenost a lepší porozumění vlastním motivům pro práci 
 v pomáhajících profesí
• vést a motivovat týmy

JAK BUDE KURZ STRUKTUROVÁN?
• kurz probíhá v Praze (mimo prvního a posledního bloku) 
 v období zářt� � � � � � D å � E řezen 2013 
‡ � � � � G Y R X G H Q Q tF K� D å � čtyřdenních modulů (program je k dispozici 
 na www.neziskovky.cz)
‡ � M H G H Q N U i W � D å � G Y D N U i W � Pěsíčně, ve dnech pátek a sobota, případně  
 středa, čtvrtek, pátek, sobota
• intenzivní výuka provázaná s praktickými tréninky 

JAKÁ JSOU KRITÉRIA PRO ZAŘAZENÍ?
• sociální pracovník s minimálně VOŠ nebo VŠ vzděláním 
� � G R OR å H Q p� N R S L t� G L S OR P X �
• 2 roky praxe v přtP p� S U i F L � V� N OL H Q W \ � G R OR å H Q p� S U R IH VQ tP � &9 �
 s uvedením pracovních pozic
• 1 rok praxe s vedením týmu (min. 3 lidi)
‡ � S R � F H OR X � G R E X � Y ê F Y L N X � P R å Q R VW � U H D OL ] R Y D W � W U pQ L Q N R Y R X �
 supervizi
• motivační dopis (max. 1 A4)

Poplatek za jednoho účastníka činí 32 000 Kč� � &H Q D � N X U ] X � ] D KU Q X M H � � � � � KR G L Q �
výuky, pracovní materiály, náklady na dva pobyty mimo Prahu, občerstvení. 
V případě vašeho zájmu se přihlaste na našich webových stránkách 
www.neziskovky.cz. 

Uzávěrka přihlášek je 15. srpna 2012. 

http://www.neziskovky.cz
http://www.neziskovky.cz
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Jak zajistit udržitelný rozvoj
neziskových organizací v srdci Evropy?

Čtvrtek 10. května 2012, 10.00–16.30 
Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6 
Mezinárodní konference je doprovodnou akcí veletrhu neziskovek NGO Market 2012

Situace třetího sektoru je v posledních letech charakterizována zvýšenou potřebou efektivně využívat dostupné zdroje a hledat 
alternativní možnosti pro zajištění fungování činnosti neziskových organizací. 

Mezinárodní konference je určena všem pracovníkům a dobrovolníkům NNO, kterým poskytne aktuální informace prezentova-
né v evropském kontextu, prostor pro výměnu zkušeností a možnost seznámit se s podmínkami pro rozvoj neziskových orga-
nizací v ostatních zemích Visegrádské čtyřky – Slovensku, Maďarsku a Polsku.

• Podpořte udržitelnost vaší organizace.
• Inspirujte se od kolegů ze zahraničí.
• Seznamte se s novými zástupci českých i zahraničních neziskovek. 
• Pomozte ostatním a předejte dál své zkušenosti.
• Přijďte diskutovat a vyjádřit svůj názor.

Konferenci pořádá Nadace Forum 2000 ve spolupráci s Asociací veřejně prospěšných organizací (AVPO) v rámci Evropských 
dnů. Pracovním jazykem je angličtina se simultánním tlumočením do českého jazyka.

Účast na konferenci je pro zástupce neziskových organizací zdarma. Registrace probíhá na adrese ngomarket@forum2000.cz
do 7. května 2012. Více informací naleznete na www.ngomarket.cz

Program konference

9.30 Registrace účastníků
10.00  Zahájení konference
10.20  Možnosti financování udržitelného rozvoje neziskových organizací v zemích V4
 Marek Zoltowski, OFOP (Polská federace neziskových organizací), Polsko
10.55 Jak využít „Evropského roku“ pro propagaci činnosti organizace?
 Alena Novotná, Nadace Forum 2000, Česká republika
 Natálie Šťastná, Informační kancelář Evropského parlamentu, Česká republika
11.30 Přestávka
11.50 Vyplatí se být součástí síťových organizací?
 Kim Smouter, tajemník ENNA (Evropská síť národních střešních neziskových organizací), Belgie
12.25 Oběd
13.15 Budoucnost programu „Evropa pro občany“
 Pavel Tychtl, Generální ředitelství pro komunikaci, Evropská komise, Belgie
13.50 Co přináší daňová asignace? 
 Milan Andrejkovič, 1. Slovenské neziskové servisní centrum, Slovensko
 Eszter Simor, NIOK (Neziskové informační a tréninkové centrum), Maďarsko
14.25  Přestávka
14.45 Grantová podpora z programů Mezinárodního visegrádského fondu
15.20  Závěrečný koktejl: Posedlí na cestě – co skrývají čísla
 Attila Szomolányi, Nadace Linum, Maďarsko

mailto:ngomarket@forum2000.cz
http://www.ngomarket.cz
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V částce 33 Sbírky zákonů byl 
zveřejněn zákon 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. Nejedná se 
o novelu stávajícího zákoníku, 
ale o zcela nový občanský ko-
dex, který je páteřním předpi-
sem soukromého práva. Nový 
občanský zákoník vyvolává řadu 
emocí – kladných i záporných. 
Jedná se bezesporu o největší 
právní dílo naší novodobé histo-
rie. Jsem přesvědčena, že v ob-
lasti právní úpravy právnických 
osob občanský zákoník obsahu-
je vysoce kvalitní právní úpravu 
subjektů, které řadíme k občan-
skému sektoru tj. občanských 
sdružení – v novém občanském 
zákoníku spolků, nadací a na-
dačních fondů a ústavů, jako 
právnických osob zajištujících 
obecně prospěšné činnosti a že 
stabilizuje občanský sektor jako 
základ občanské společnosti. 

Nový občanský zákoník se 
s výjimkou církevních organiza-
cí dotkne všech subjektů občan-
ského sektoru. Především zruší 
zákon č.83/1990 Sb., o sdružo-
vání občanů, zákon č.227/1997 
Sb., o nadacích a nadačních 
fondech a zákon č.248/1995 
Sb., o obecně prospěšných spo-
lečnostech. Občanská sdružení 
se dnem 1. 1. 2014 stanou spol-

ky, jejichž základním posláním 
je realizace spolkové činnosti. 
Jakákoliv výdělečná a podnika-
telská činnost bude pouze ved-
lejší činností spolku a její rozsah 
nebude v podstatě nijak omezo-
ván. Nadace a nadační fondy se 
pravděpodobně bez problémů 
přizpůsobí nové právní úpravě, 
která zachovává vysokou odpo-
vědnost ve vztahu k nakládá-
ní s nadačním jměním ne jed-
né straně a umožňuje získávání 
prostředků podnikatelskou čin-
ností ve větším rozsahu než stá-
vající úprava. Obecně prospěš-
né společnosti nebude možné 
po 1. 1. 2014 již zakládat, ob-
čanský zákoník tuto právní for-
mu nepřebírá. Právnickou oso-
bou určenou občanským záko-
níkem k realizaci obecně pro-
spěšné činnosti bude nová 
právní forma, a to „ústav“, kte-
rá bude svou činnost realizovat 
s využitím své majetkové a per-
sonální složky. 

Občanský zákoník pak posky-
tuje pro stávající právní formy 
řadu možnosti k transformaci. 
Účelem transformace by mělo 
být zvolení takové právní for-
my, která vyhoví jak předmě-
tu činnosti neziskové organiza-
ce, a tak umožní zvolení právní 

formy, která v maximální míře 
bude odpovídat tomu, co zakla-
datelé a v případě občanských 
sdružení členové považují za op-
timální pro další existenci nezis-
kové organizace. 

Spolek bude mít možnost 
v případě, že nebude schopen 
naplnit znaky této právní formy, 
rozhodnout o své transformaci 
na ústav nebo sociální družstvo. 
Obecně prospěšná společnost 
se bude moci rozhodnout, že 
i nadále bude působit jako OPS. 
V případě, že jí tato forma nevy-
hovuje pro meze, které zákon 
pro její působení stanoví, nebo 
bude chtít mít možnost půso-
bit jako některá z forem upra-
vených občanským zákoníkem, 
bude mít možnost se transfor-
movat na ústav, nadační fond 
nebo nadaci. Zájmová sdružení 
právnických osob se buď budou 
řídit stávající úpravou, nebo se 
budou moci transformovat na 
ústav.  Poměrně zásadní úpra-
vou, ne zcela zřejmou na první 
pohled, projdou nadační fondy. 
U nadačních fondů zůstává je-
jich základní charakteristikou, 
že se jedná o účelové sdružení 
majetku. Jeho základním poslá-
ním však nemusí být poskytová-
ní nadačních příspěvků. Poslá-

ním nadačního fondu může být 
realizace obecně prospěšné čin-
nosti. Nadační fondy se tak stá-
vají tím, co zná řada právních 
řádů jako operating foundati-
on.  U nadací zůstává zachová-
na povinnost poskytovat nadač-
ní příspěvky a neplnění této po-
vinnosti může být důvodem ke 
zrušení nadace. 

Občanský zákoník přináší do 
neziskového sektoru i nový fe-
nomén tzv. nesamostatné nada-
ce v podobě přidruženého fon-
du.  Přidružený fond bude maje-
tek způsobilý být

předmětem vkladu do nada-
ce, který bude písemnou smlou-
vou svěřen nadaci do správy 
a nadace bude pověřena k pou-
žití tohoto majetku k ujednané-
mu účelu, souvisejícímu s po-
sláním nadace.  Majetek v při-
druženém fondu bude nada-
ce evidovat odděleně od svého 
majetku a bude-li nadace zruše-
na, naloží likvidátor s přidruže-
ným fondem tak, aby jeho práv-
ní povaha a účel byly i nadále 
zachovány.

O všech uvedených úpravách 
týkajících se jednotlivých typů 
právnických osob vás budeme 
postupně informovat.

LENKA DEVEROVÁ

v čísle naleznete:
- komentář Jana Kellera: Každý má své sítě
- rozhovor s Malcolmem Paynem o teorii a praxi v sociální práci 
- podnětnou stať o zprostředkování podpory (brokerství) na 
   příkladu z Velké Británie
- reflexi atmosféry strachu v sociální práci
- článek o povinnosti mlčenlivosti a způsobech vzdorování při  
   nátlaku policie na její prolomení

                                             akademické statě:
- Libor Musil: Jak překonávat obtíže při zprostředkování souběžné pomoci pro klienta?
- Alice Gojová, et al: Komunitní práce – cesta od nadávání k lepšímu bydlení
- Roman Baláž: Využití teorie sítí při sociální práci s cizinci
- Eliška Lindovská: Síťování jakou součást práce s lidmi bez domova

1/2012 - Vytváření sítí služeb1/2012 - Vytváření sítí služeb

Časopis Sociální práce / Sociálna práca je profesní časopis odborníků v oblastech 
sociální práce v České a Slovenské republice. Na poli odborných vědeckých časopisů 

je unikátní spojením akademické části s částí publicistickou.

www.socialniprace.cz

Je nový občanský zákoník šance nebo hrozba?

http://www.socialniprace.cz
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11. 5. 2012
Úřad vlády ČR - Vládní výbor pro zdravotně posti-
žené občany
Program mobility
Oblast podpory: sociální/zdravotní/humanitární
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=3331
Adresa: nábřeží Edvarda Beneše 4, 11801 Praha 
1 – Malá Strana

31. 5. 2012
Nadace Sophia
Podpora vzdělávání
Oblast podpory: vzdělávání
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=3276 
Kontakt: sophia@dimension.cz; 542 135 352 (fax); 
542 135 164
Adresa: Business Park, Budova B, Londýnské nám. 
2, 639 00 Brno

průběžná uzávěrka
Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor evropské 
územní spolupráce
OP přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská 

republika 2007 – 2013, Fond mikroprojektů
Oblast podpory: kultura, životní prostředí, vzdělává-
ní, ochrana nemovitých památek, volný čas, regio-
nální/komunitní rozvoj
Působnost programu: Liberecký kraj, Královéhradec-
ký kraj, Pardubický kraj, Olomoucký kraj, Moravsko-
slezský kraj
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2559 
Kontakt: +420 234 154 717; +420 234 154 007 
(fax); vrajar@mmr.cz
Adresa: Staroměstské náměstí 6, 11015 Praha 1

průběžná uzávěrka
Ministerstvo práce a sociálních věcí, oddělení imple-
mentace ESF a IOP
IOP 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální eko-
nomiky
Oblast podpory: sociální/zdravotní/humanitární, 
vzdělávání, lidská práva
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2534 
Kontakt: tatana.plechackova@mpsv.cz; 221 923 
926
Adresa: Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2

Vaše finance: GRANTOVÝ KALENDÁŘ

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

poradna Vaše dotazy
Rizika, postihy a nový 
švarcsystém

V současné době je v českých mé-
diích málokterá oblast propírána tak 
často, důsledně a bohužel i zcestně, 
jako je problematika tzv. švarcsys-
tému. Do této škatulky lze zahrnout 
i otázky živnostnických paušálů 
a celou diskusi s nimi spojenou. Rád 
bych proto článek věnoval polemice 
nad náklady práce z pohledu nezis-
kové organizace.

Věnujme se nejprve obecnější ro-
vině. Proč jsou české společnos-
ti ochotny riskovat právní postihy 
a „zaměstnávat“ malé drobné živ-
nostníky? Odpověď je nasnadě. 
Smluvní odměna 20 tisíc korun je 
20 tisíc pouze v případě, že doda-
vatel práce fakturuje. V případě za-
městnance to bude (a nově i na do-
hody o provedení práce) o 34% více, 
tedy 26.800 korun. Z ekonomic-
kého hlediska je malou obhajobou 
berlička zákonodárců, že se jedná
o daňově uznatelný náklad; nicmé-
ně tato úspora funguje pouze u sub-
jektů, které reálně daně platí. Pro 
neziskovou organizaci se tak jedná 
pouze o úsměvnou a hypotetickou 
variantu. Situace se zdá v podsta-
tě paradoxní, pokud veřejný sektor 
sám sebe staví do pozice poskyto-
vatele dotací.

Jako poradci jsme přesvědčeni 
(a toto přesvědčení je podlože-
no praxí), že úspora z rozdílu 34%, 
při současných maržích v podnika-
telském sektoru a stále štíhlejším 
grantům a dotacím v sektoru ne-
ziskovém, není pro řadu organizací 
a společností otázkou volby, ale pří-
mo existenciální nutností. Bylo by 
maximálně fér si přiznat, že pokud 
existuje stav tak zásadní nerovno-
váhy, je jedinou variantou daný roz-
díl mezi závislou prací a podniká-
ním zmenšovat. Naopak si dovolím 
označit za ekonomicky „naivní“ ces-
tu, pro kterou se rozhodly orgány 
státní správy – ano, konečně se do-
stáváme ke zpřísněné kontrole tzv. 
švarcsystému, který by se vzhledem 
k výše uvedenému dal definovat 
jako přiznání zákonodárce, že nemá 
sílu ani snahu zmenšovat onen roz-
díl, ale půjde cestou tvrdých represí 
a pokutování systému (který de fac-
to sám před lety uvedl v život).

Vzhledem k výše uvedenému se 
tedy nebudu věnovat přehledu hro-
zících sankcí a pokut, ale shrnu zá-
kladní doporučení a body, kterých 
se držet při spolupráci s živnostníky. 
Nový zákon o zaměstnanosti výraz-
ně rozšířil okruh osob, které se po-
važují za osoby vykonávající pro or-
ganizaci závislou činnost. Postačí, 
aby byla práce vykonávána osob-

ně, ve vztahu podřízenosti a nadří-
zenosti, jménem osoby (tedy jmé-
nem neziskové organizace) a pod-
le pokynů osoby, pro kterou je vy-
konávána (tedy na základě pokynů 
zaměstnavatele). Kontrolory je po-
suzován zejména faktický stav, tak-
že spolehnout se na investici do ne-
průstřelné smlouvy zpracované ad-
vokátní kanceláří určitě nelze dopo-
ručit jako problém řešící variantu. 
K základním doporučením není asi 
třeba se podrobněji vyjadřovat, řada 
novinářů si na vymýšlení kliček a va-
riant vyhrazuje poměrně impresivní 
část řady českých deníků. Jen bodo-
vě zmíním varování například před 
vizitkami (vč. mailových) na organi-
zaci či evidentní jednání za společ-
nost (což lze často řešit prostřednic-
tvím mandátní (příkazní) či komisio-
nářské smlouvy), před periodickými 
fakturacemi za pevný časový úsek 
a v pevné částce (což závisí na do-
hodě s danou OSVČ) a zejména 
před využíváním pracovních míst, 
tedy prostředků (např. počítač) a na-
příklad kanceláří organizace. Sub-
jekty by měly být nezávislé, logicky 
by se mohlo jednat například o jis-
tou formu pronájmu či poskytova-
ného zázemí, ošetřenou kupříkladu 
mandátní smlouvou. 

OSVČ je třeba uvažovat jako ob-
chodního partnera a tak k němu při-
stupovat. Jako tabu jsou třebas pra-
covní pomůcky (ač klasického pří-
padu - tedy kombinéz OSVČ ve sta-
vebnictví s logem firmy na srdci, 

se v nezisko-
vém sekto-
ru asi netře-
ba obávat) či 
jiné sjednané 
nároky na pl-
nění ze stra-
ny plátce pří-
jmů, ale je 
vhodné tuto 
logiku sle-
dovat důsledně. Tedy, odměna by 
neměla být kalkulována na zákla-
dě evidence docházky, evidence 
pracovních dnů nebo jiným ob-
dobným způsobem, společ-
nost by neměla hradit živnost-
níkovi jiné výdaje spojené s pra-
cí (cestovné atd.), smluvní 
vztah by neměl být dlouhodobý 
a za případné škody nezodpoví-
dá organizace. Častou (a také těší-
cí se pozornosti inspektorátu práce) 
variantou je tzv. agenturní zaměst-
návání, kdy se řada subjektů do-
mnívala, že problém švarcsystému 
efektivně vyřešila. Bohužel, riziko 
postihu se pouze rozšířilo i na sa-
motnou agenturu práce.

Závěrem lze říci, že neexistují 
pevné hranice či nezpochybnitelná 
pravidla a v nejednoznačných situ-
acích je třeba nastavit parametry 
příslušného vztahu tak, aby byl zřej-
mý nezávislý charakter činností.

JIŘÍ JAKOUBEK

INFORMAČNÍ STŘEDISKO MIKULÁŠ, O.P.S.

Jak na nepoctivé 
neziskovky

Občanské sdružení si na svoji ve-
řejnou kulturní akci objednalo moje 
služby zvukaře. Jsem OSVČ a ne-
mám rád velké papírování, takže 
jsme se dohodli ústně. Svoji práci 
jsem odvedl v dohodnutém termínu. 
Když jsem nárokoval dohodnutou 
odměnu, řekl mi ředitel toho sdruže-
ní, že mi nic nezaplatí, protože akce 
nic nevydělala. Když jsem naléhal a 
upozornil ho na řešení dluhu právní 
cestou, řekl mi, že si nemám dělat 
naději, protože pokud bych ho žalo-
val, tak sdružení rozpustí. Nedosta-
nu prý stejně nic a ještě zaplatím za 
soudy a za právníka. Jak se mohu 
proti takovému chování bránit?

Věřitel občanského sdružení je 
skutečně v nevýhodnějším posta-
vení, než kdyby mu dlužila např. 
obchodní společnost nebo tře-
ba příspěvková organizace. Sdru-
žení nevytváří žádný základní ka-
pitál a za jeho závazky neručí ani 
zakladatelé ani členové sdružení.
Oboustranně nejvýhodnější řešením 
občanskoprávního sporu je dohoda. 
Ta by měla být písemná a může ob-
sahovat odklad úhrady dluhu či jeho 
rozložení do jednotlivých splátek.
Není-li dlužník ochoten plnit dobro-
volně, je možné o zaplacení dlužné 
částky podat žalobu k soudu. Nej-
prve bude nutné prokázat existen-
ci pohledávky, než ji bude možné 
následně vymáhat v exekučním ří-

zení. To samo o sobě představuje 
určité riziko s nejistým výsledkem. 
Proto by bylo vhodné zlepšít po-
stavení věřitele v případném soud-
ním sporu tím, že by dlužník uznal 
svůj dluh co do důvodu i výše a to 
písemně. Krajním řešením může být 
podání trestního oznámení pro trest-
ný čin podvodu. Ale i kdyby byl ředi-
tel sdružení nakonec odsouzen, ne-
znamená to automaticky, že bude po-
škozenému přiznána náhrada ško-
dy, resp. že ji odsouzený zaplatí.
Nejlepší je podobným situacím před-
cházet, proto doporučuji každého 
smluvního partnera nejprve prověřit. 
Solidní nezisková organizace se ob-
vykle snaží být co nejtransparentnější, 
takže by neměl být problém o ní zjis-
tit potřebné informace z jejich webo-
vých stránek. Zaměřovat bychom se 
měli zejména na zveřejněné výroční 
zprávy, ze kterých zjistíme, jak dlou-
ho funguje, s jakým obratem orga-
nizace v předchozích letech hospo-
dařila, jaké má partnery, jaké reali-
zovala projekty, kdo jsou členové je-
jich statutárních orgánů apod. Pokud 
máme o důvěryhodnosti partnera po-
chybnosti, můžeme požadovat přimě-
řenou zálohu či ručitelský závazek.
Závěrem bych rád dodal, že nezisko-
vé organizace nejsou v právních vzta-
zích rizikovější než jiné právní formy. 
Je tomu právě naopak, což ovšem ne-
znamená, že bychom neměli dát ob-
vyklé opatrnosti.

JAN HLOUŠEK, 
KRÁLOVÉHRADECKÁ ASOCIACE NEVLÁDNÍCH 

NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3331
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3276
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=2559
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=2534
mailto:sophia@dimension.cz
mailto:vrajar@mmr.cz
mailto:tatana.plechackova@mpsv.cz
http://www.neziskovky.cz/clanky/508_531/grany_grant_kalendar/
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Konference se mi 
líbí. Její přínos vi-

dím v tom, že se potkají 
jednotliví zástupci nezis-
kových organizací a mají 
možnost ovlivňovat bu-
doucí znění zákonů, vy-
hlášek atd. Už jenom to, 
že mohou do procesu za-

sahovat a jsou to lidé přímo z oboru, tak si mys-
lím, že má smysl. Sice jsem z komerčního sekto-
ru, ale snažíme se tomu neziskovému pomáhat. 
To si myslím, že je nejdůležitější poslouchat ne-
ziskový sektor a zjišťovat, co potřebuje. Myslím, 
že se po konferenci dál bude pokračovat v jed-
nání. Konsenzu se asi nikdy nedosáhne, ale dou-
fám, že shoda bude většinová. 

JITKA CHLUPÁČOVÁ, 
GE MONEY BANK

Jako jednomu 
z těch, který tuto 

konferenci inicioval, se 
mi určitě líbí. Přínos vi-
dím hlavně v tom, že se 
tu diskutuje přesně to, 
co jsme chtěli – změ-
ny nového občanského 
zákoníku, financování 

atd. Sešli se tu téměř všichni, kteří se sejít měli. 
I když dochází ke střetům mnoha různých názo-
rů, a je jich tu opravdu hodně, tak se bavíme cel-
kem normálně a jsme schopni se domluvit. Mys-
lím si, že celou věc dostáváme tam, kam jsme 
chtěli. Na výstupech z konference se bude mu-
set určitě ještě dál pracovat a zejména bude tře-
ba jednat s ministerstvy, abychom podle nových 
pravidel mohli dál fungovat.

LADISLAV KRAJDL, 
ASOCIACE NNO

Konference je zají-
mavá a pro nezis-

kový sektor určitě pro-
spěšná, ale nemám z ní 
dobrý pocit. Zúčastnila 
jsem se pracovní skupi-
ny o dobrovolnictví a ne-
vidím v tom dobrý sku-
tek. Užitečné výstupy 

z konference sice budou, ale nemyslím si, že se 
podaří vytvořit konkrétní vize a požadavky, mini-
málně do roku 2014 určitě ne. Na konci dnešní-
ho jednání nějakou konkrétní shodu vidím, ze-
jména v případě registrování veřejné prospěš-
nosti. O tom bych řekla, že už je osvědčené, ale 
na zbytku témat se bude určitě dál a ještě hod-
ně dlouho jednat.

VĚRA POSPÍŠILOVÁ, 
ČESKÝ SVAZ ŽEN

Jak se vám líbila 8. všeoborová konfence?anketa

Linka bezpečí má 
nového ředitele

Richard Schinko se v dubnu ujal 
místa ředitele Sdružení Linka bezpe-

čí, a vystřídal tak odcházející Darinu Rössl. Richard 
Schinko dosud působil především v oblastech inte-
grované komunikace, marketingu a strategického ří-
zení.  „Přesvědčení o významu, hodnotě práce a ener-
gie vkládané do projektů jako je Sdružení Linka bezpe-

čí je u mne zcela zásadní, a proto jsem po náročném 
výběrovém řízení s potěšením přijal nabídku tuto or-
ganizaci vést. Moc se těším na práci v týmu Linky bez-
pečí a na možnost přispět svými dosavadními zkuše-
nostmi a strategickým vhledem k další efektivní profi-
laci sdružení a jeho služeb,“ řekl nový ředitel Richard 
Schinko.  Richard Schinko absolvoval ČVUT a post-
graduální kurzy (MBA) na US Business School in Pra-
gue (ve spolupráci s RIT - Rochester Institute of Te-
chology). 

LENKA MIA LUKÁČOVÁ, SDRUŽENÍ LINKA BEZPEČÍ

FOTO: ARCHIV SDRUŽENÍ LINKA BEZPEČÍ

Děti ze sociálně 
vyloučené lokality trávily 
Velikonoce se skauty 

Šest romských dětí ze sociálně vyloučené lokality 
v Dobré Vodě u Toužimi strávilo své velikonoční prázd-
niny s plzeňskými skauty. Skautský oddíl Vločka po-
zval děti na svoji pětidenní výpravu do Olomouce. Zde 
děti čekal program plný her, výletů, sportovních a tvo-
řivých aktivit, který si mohli užít společně s další pade-
sátkou holek a kluků. Akce vznikla ve spolupráci s ne-
ziskovou organizací Český západ, která působí v soci-
álně vyloučených lokalitách na Karlovarsku a se skau-
ty spolupracuje již několik let. Cílem akce bylo sblížení, 

poznání romské kultury a vzájemné obohacení dětí, 
které vyrůstají v odlišném sociálním a kulturním pro-
středí. Během výpravy nechybělo seznámení s rom-
skou kulturou. Děti nacvičovaly divadelní představe-
ní na motivy romských pohádek, dozvěděly se, jak se 
slaví u Romů Velikonoce nebo co jsou tradiční rom-
ská jídla. 

EVA HAUNEROVÁ, ČESKÝ ZÁPAD

Svobodu pro Pussy Riot!
Česká ženská lobby vyjádřila nesouhlas s protipráv-

ním uvězněním aktivistek z ruské feministické punko-
vé skupiny Pussy Riot a vyzvala ruské autority k jejich 
okamžitému propuštění. Tři členky Pussy Riot byly za-
tčeny za své vystoupení v chrámu Krista spasitele, kde 
zahrály „punkovou modlitbu” vyzývající k vyhnání pre-
zidenta Putina. Byly obviněny z výtržnictví a nyní jim 
hrozí až osmiletý trest odnětí svobody. Případ vyvolal 
vlnu protestů v Rusku i ve světě. 15. duben byl proto 
zvolen dnem mezinárodních protestů, které mají vy-
jádřit podporu Pussy Riot a vytvořit tlak na jejich pro-
puštění. Nebývale tvrdý trest má přitom jasné politic-
ké pozadí, neboť Pussy Riot ve svých písních ostře kri-
tizovaly Vladimira Putina a jeho propojení s pravoslav-
nou církví. Terčem jejich kritiky je ovšem také patriar-
chální společenské zřízení v Rusku, které utlačuje prá-
va žen a sexuálních menšin. 

JANA SMIGGELS KAVKOVA, ČESKÁ ŽENSKÁ LOBBY

Zvenku se loupe, 
ale uvnitř je skvělý

Stejně jako v letech předešlých, i letos se snaží Na-
dační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdra-
votním postižením (NFOZP) více upozornit na pa-
cienty s jednou vybranou diagnózou. Tou se pro le-
tošní rok stala lupénka neboli psoriáza. 17. dubna tak 
proběhla ojedinělá osvětová direct-mailingová akce 
s názvem “Zvenku se loupe, ale uvnitř je skvělý”. Tou-
to cestou bylo osloveno na 400 významných adresá-
tů, těmi byli personální a generální ředitelé největších 
českých zaměstnavatelů, státní správy a samosprá-
vy, zákonodárci a redakce nejvýznamnějších českých 
médií. Hlavní myšlenkou kampaně zní: „Nebojte se za-
městnávat lidi s lupénkou”. Cílem akce byl prohloubit 
informovanost zaměstnavatelů o daném onemocně-
ní, zdůraznit neškodnost a neinfekčnost onemocnění 
pro okolí a změnit tak v pozitivním duchu jejich po-
hled na uchazeče o zaměstnání s touto nemocí.  

HANA POTMĚŠILOVÁ, NADAČNÍ FOND 
PRO PODPORU ZAMĚSTNÁNÍ OSOB

SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Senioři pod drobnohledem
Vodafone a společnost CleverTech představili nové 

zařízení Senior Inspect, které případě nouze dokáže 
přivolat uživateli pomoc, lokalizovat jeho polohu a mo-
nitorovat běžnou denní aktivitu. Zařízení je nepřetrži-
tě napojeno na dohledový pult sociální služby tísňo-
vé péče. Senior tak není s tímto zařízením odkázán na 
pobyt ve svém bytě, ale může se bezpečně pohybovat 
všude, kde je zvyklý. Senior Inspect je podobný jedno-
duchému mobilnímu telefonu a dokáže rozpoznat kri-
zovou situaci, i když uživatel nestiskne nouzové tlačít-
ko. Přístroj zaregistruje delší nehybnost nebo nestan-
dartní stav zařízení a spustí alarm. „Chceme seniorům 
zprostředkovat službu, která jim pomůže aktivně žít 
a pohybovat se tak, jak jsou zvyklí. Zařízení umožňu-
je snímat aktivitu uživatele a v případě nouze lokalizo-
vat polohu nositele a přivolat potřebnou pomoc,” říká 
Přemysl Filip, senior manažer společenské odpověd-
nosti Vodafone.

VERONIKA NOVÁ, VODAFONE

Diakonii ČCE přichází 
nová posila 

Díky úspěchu v projektu Rok jinak pořádaném Na-
dací Vodafone získala Diakonie ČCE dočasnou posi-
lu v podobě Kateřiny Vaňkové. Nová posila bude po 
dobu tří měsíců pomáhat v realizaci projektu korpo-
rátní identity, jehož hlavním cílem je zpracování a za-
vedení jednotných a efektivních zásad komunikace 
značky DČCE nezbytných pro širší prezentaci dob-
rého jména organizace. Mezi dílčí cíle projektu patří 
mimo jiné revize stávajícího manuálu vizuálního sty-
lu, definice prvků firemní identity a zavedení pravidel 
pro komunikaci jednotlivých středisek DČCE.  Kateři-
na Vaňková vystudovala FHS UK v Praze, v předcho-
zích letech působila v různých komunikačních agentu-
rách (DDB, Yinachi ad.)

VENDULA KODETOVÁ, DIAKONIE ČCE

Ostravané prožili Dny Terapie
Občanské sdružení THeatr ludem realizovalo ve 

dnech 25. a 26. dubna 2012 v multižánrovém cen-
tru pro podporu současného umění Cooltour v Os-
travě na Černé louce a ve vybraných speciálních ško-
lách a zařízeních ojedinělou akci s názvem Dny Tera-
pie. Připraveny byly otevřené dílny terapie loutkou, be-
sedy s lektory dílen, diskuse s psychology a speciální-
mi pedagogy a promítání dokumentu Terapie loutkou. 
V rámci akce byla představena jedinečná edukačně 
terapeutická metoda, která není praktikována nikde 
jinde v Evropě. 

GABRIELA KREČMEROVÁ, THEATR LUDEM

stalo se
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V době všeobecných úspor je 
shánění peněz na obnovu a péči 
o více než 40 000 památek, kte-
ré se nacházejí v České repub-
lice, pro jejich majitele a správ-
ce skutečným oříškem. Zajíma-
vou možností, jak získat finan-
ce či alespoň příspěvek na ob-
novu nejen památkově chráně-
ných domů, kapliček, soch, var-
han nebo třeba rozhleden, jsou 
veřejné sbírky. Institut pro pa-
mátky a kulturu, o.p.s. vyhlašuje 
v rámci nového projektu zamě-
řeného na financování památek 
soutěž veřejných sbírek nazva-
nou MÁME VYBRÁNO. Cílem 
soutěže je představit konkrétní 
památky a další historické ob-
jekty ze všech regionů České re-
publiky, na jejichž obnovu nebo 
výstavbu je vyhlášena veřejná 
sbírka, a ocenit nejúspěšnější 
vyhlašovatele a projekty.

Jak bude soutěž vypadat
“Soutěž jsme rozdělili do tří ka-

tegorií. Oceníme finančně nejú-
spěšnější sbírku v roce 2011, 
nejlépe prezentovanou veřej-

nou sbírku v roce 2012 a udělí-
me cenu veřejnosti,” vysvětluje 
Aleš Kozák, ředitel Institutu pro 
památky a kulturu, který na ak-
tuálním projektu spolupracuje 
s Ministerstvem kultury a Ná-
rodním památkovým ústavem.

Zatímco o vítězi první zmíněné 
ceny rozhodnou statistiky výše 
vybraných prostředků, nad sbír-
kami přihlášeným do soutěže 
o nejlepší prezentaci se sejde 
odborná porota a vítěze ceny 
veřejnosti určí výsledky hlaso-
vání na internetových stránkách 
soutěže www.mamevybrano.cz.

“O cenu veřejnosti soutěží té-
měř sto veřejných sbírek, hlaso-
vat je možné od 20. dubna do 
20. května 2012 a vítězové zís-
kají finanční příspěvek na zá-
chranu konkrétní památky,” do-
plňuje Kozák.

Po soutěži konference
Výsledky soutěže MÁME VY-

BRÁNO vyhlásí Institut pro pa-
mátky a kulturu 29. května. 
Ve stejný den pořádá tato ne-
zisková organizace v klášte-

ře dominikánů v Pra-
ze celodenní konferenci 
o financování pamá-
tek, jejímž cílem je infor-
movat majitele a správ-
ce památek o dostup-
ných možnostech finan-
cování obnovy pamá-
tek z veřejných i sou-
kromých zdrojů. Na kon-
ferenci jsou zváni ma-
jitelé a správci pamá-
tek z řad soukromých 
osob, zástupců obcí, 
státních institucí, církví 
a dalších, kteří chtějí načer-
pat inspiraci v oblasti financí 
a sdílet své zkušenosti s ostat-
ními. Informace o registraci 
na konferenci najdou zájemci 
a zájemkyně rovněž na adrese 
www.mamevybrano.cz. 

Institut pro památky a kulturu, 
o.p.s. je neziskovou organizací, 
která poskytuje poradenství při
financování projektů v oblasti 
památek a kultury a nabízí spo-
lupráci při organizování obno-
vy památek i při pořádání kul-
turních aktivit v průběhu celého 

roku. Pořádá oborové konferen-
ce a další vzdělávací akce a na 
adrese www.propamatky.info 
provozuje internetový portál ur-
čený majitelům památek a his-
toricky cenných objektů, odbor-
níkům z oblasti péče o památ-
ky i laické veřejnosti se zájmem 
o kulturní dědictví. V roce 2012 
obdržel portál čestné uznání po-
roty v novinářské soutěži Média 
na pomoc památkám, kterou 
pořádá Syndikát novinářů ČR 
a o. s. Pro Bohemia.

MARKÉTA LAJDOVÁ

Památky soutěží 
o peníze na obnovu

KPMG Česká republika vyhla-
šuje výběrové řízení, ve kterém 
hledá nestátní neziskovou orga-
nizaci, kterou bude v rámci pro-
jektu ROK společně – KROK do-
předu podporovat od září 2012 
do srpna 2013. Vybraná nezis-
ková organizace získá celoroč-
ní podporu formou dobrovol-
né práce zaměstnanců KPMG 
Česká republika. Dobrovolnou 
prací se myslí jednak běžná vý-
pomoc, ale také odborná prá-
ce formou služeb a vzdělávání. 
Možná je také podpora finanční 
nebo hmotná. V loňském roce 
vyhrálo soutěž o toto roční part-
nerství občanské sdružení Ame-
lie.

Do soutěže o třech kolech vý-
běrového řízení se mohou při-
hlásit nestátní neziskové orga-
nizace z celé České republiky. 
Upřednostněny budou nezisko-
vé organizace se sídlem v měs-
tech, kde má společnost KPMG 

Česká republika svoje kancelá-
ře, tzn. v okolí Prahy, Brna, Čes-
kých Budějovic, Liberce a Ostra-
vy. Soutěž je otevřená pro ob-
čanská sdružení, obecně pro-
spěšné společnosti, evidova-
né (církevní) právnické osoby, 
nadace, nadační fondy (kro-
mě firemních) i zájmová sdru-
žení právnických osob sdružu-
jící nestátní neziskové organi-
zace, které vedou účetnictví 
a jimž může KPMG Česká re-
publika výrazně pomoci a při-
spět k jejich profesionálnímu 
fungování a prezentaci.

Aby byla nezisková organiza-
ce zařazena do výběrového ří-
zení, musí odeslat vyplněnou 
přihlášku nejpozději do půlnoci 
31. května 2012 na emailovou 
adresu kpmg@neziskovky.cz. 
Součástí přihlášky je mimo jiné 
popis očekávané spolupráce, 
kde nezisková organizace po-

drobně vysvětlí, jak si předsta-
vuje podporu ze strany KPMG 
Česká republika, jak tato pod-
pora může neziskové organizaci 
pomoci, jaké problémy mohou 
společně řešit, případně jaké 
silné stránky neziskové organi-
zace mohou být v rámci spolu-
práce ještě posíleny.

V prvním kole výběrového ří-
zení posoudí porota formální 
náležitosti přihlášky. Ze soutě-
že vyřadí neziskovou organizaci: 

• která nesplňuje podmínky a po-
žadavky výběrového řízení, 

• v jejíž přihlášce chybí požadova-
né údaje, 

• jejíž přihláška nebude obsahovat 
požadované přílohy (status, sta-
novy, doklad o vystavení IČ, vý-
roční zpráva / zpráva o činnosti),

• jejíž přihlášku neobdrží ve sta-
noveném termínu (do půlnoci 
31. května 2012).

Ve druhém kole výběrového ří-
zení určí porota na základě při-
hlášek osm neziskových orga-
nizací, jejichž statutární zástup-
ce, ředitele, případně pověřené 
osoby pozve do Prahy do spo-
lečnosti KPMG Česká republika 
na osobní prezentaci předlože-
ného projektu. Ta bude zahrno-
vat stručnou desetiminutovou 
prezentaci a následnou dvaceti-
minutovou diskusi se členy vý-
běrové komise. Na základě pre-
zentací a rozhovorů vybere ko-
mise tři neziskové organizace, 
které postoupí do třetího kola. 
Poslední etapou výběrového ří-
zení bude interní hlasování za-
městnanců KPMG Česká repub-
lika, kteří zvolí vítěznou organi-
zaci.

Přihlášku do soutěže o roční 
partnerství s KPMG Česká re-
publika naleznete ZDE.

ALENA SLADKÁ

Vyhlášení soutěže o roční 
partnerství neziskové organizace 
s KPMG Česká republika 

http://www.kpmg.com/CZ/cs/WhoWeAre/CorporateCitizenship/Year-together/Year-together-Conditions/Stranky/default.aspx
http://www.mamevybrano.cz
http://www.mamevybrano.cz
http://www.propamatky.info
mailto:kpmg@neziskovky.cz
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Jste jedinou Miss World z Česke republiky 
a zároveň úspěšnou topmodelkou, považujete 
stále modeling za vaše hlavní zaměstnání, 
anebo začínají převažovat jiné projekty? 
V současné době mě působení v mezinárodním 
modelingu stále maximálně vytěžuje, nicméně 
již několik let se vedle toho věnuji i jiným aktivi-
tám. „Pouze“ modeling mi nikdy nestačil. Vždy 
jsem chtěla mít přesah i do jiných oblastí. Byla to 
vždy moje osobní potřeba. Proto jsem také napří-
klad před čtyřmi lety založila nadaci Taťány Ku-
chařové — Krása pomoci a věnuji se i jiným čin-
nostem, které jsou vysloveně komerční. Plánuji 
například svou vlastní značku. V Americe fungu-
je velmi dobře například Paul Newman´s Brand, 
který mne hodně inspiruje. Tohle všechno jsou 
věci, které mě nejenom zajímají, ale dají se vel-
mi dobře skloubit. Jsem ráda maximálně vytí-
žená a je z mého pohledu důležité mít rozhled 
a přesah do více oblastí. Dává to rozdílné mož-
nosti a svým způsobem i volnost, kdy nejste zá-
vislý pouze na jedné profesi. Mohu se kdykoliv 
svobodně rozhodnout s modelingem skončit 
a nebudu toho litovat. 

Zmínila jste Paul Newman´s Brand. Myslíte si, 
že bude v Česku fungovat? 
Mám za to, že podobný projekt, lze aplikovat 
a realizovat téměř kdekoliv. Moje plány, stejně 
jako moje současné aktivity, nezůstávají pouze 
u hranic České republiky.

Je to dřina být topmodelkou? 
To si pište, zejména začátky a vydobytí pozice 
byly náročné. Udržet se je další úctyhodná věc, 
nahoře totiž hodně fouká. I když modeling vy-

padá, jako velmi příjemná práce, může být hod-
ně stresující a sebezničující. Očekávání a poža-
davky jsou velké a musí se naplnit, i když se na 
to člověk necítí. Těžko se to vysvětluje někomu, 
kdo to sám nezkusil. Mě takhle práce naučila na-
příklad i značné trpělivosti. 

Jako Miss World jste měla mnoho povinností. 
Co znamenala náplň motta: Beauty with 
Purpose?
Miss World se snaží použít vítězku mimo jiné 
i k charitativním účelům a fundraisingu. Já se 
tak zapojila do mnoha celosvětových projektů, 
které jsou s Miss World dlouhodobě spojené, od 
Unicef projektů ve Spojených státech a Africe až 
po Červený kříž v Číně. Záleží na dané dívce, jak 
svůj titul a úspěch využije a zúročí. Osobně z fi-
losofie Beauty with Purpose vycházím a pomá-
hám dál, sama za sebe se všemi zkušenostmi 
a kontakty, které mi tato životní etapa přinesla. 
Je úžasné vidět výsledky naší práce a díky své 
kariéře mám šanci a mohu tuto práci dělat dál. 

V roce 2008 jste založila Nadaci Taťány 
Kuchařové — Krása pomoci. Podnět vzešel 
přímo od vás, anebo za myšlenkou stálo víc 
lidí? 
Ano, podmět vzešel ode mě. Od předání štafe-
ty další nástupkyni, jsem věděla, že filantropic-
ká aktivita je mojí nedílnou součástí mého sna-
žení. Většina lidí mě od toho dokonce odrazo-
vala. Říkali mi, že už nemusím nic dokazovat, že 
jsem pomohla po celém světě. O to víc jsem se 
zapřela. V současné době se mnou pro nadaci 
pracuje malý tým nadace-ředitelka nadace a od-
borník na sociální oblast paní Taťána Kudějová, 

Andrea Procházková a celá správní a dozorčí 
rada a externí spolupracovníci, kteří všichni pra-
cují pro nadaci pro bono. Nadaci jsem založila 
v době největší krize a i v dnešní velmi necharita-
tivní době se držíme a plníme své poslání — a to 
je pomoc seniorům v ČR.    

Bylo obtížné nadaci založit?
Každé začátky jsou složité a musíte jim věno-
vat mnoho Vašeho pracovního i volného času. 
Nadace je velký závazek, který cítím jako svoje 
poslání. Když jsem doma zakládala svoji nada-
ci, věřila jsem, že najdu ty správné lidi, kteří mi 
pomohou moji vizi naplňovat. Člověk nedoká-
že nic sám. Naštěstí jsem několik takových na-
šla, a ti mě nezklamali. Daří se nám spolu napl-
ňovat naše cíle. Věřím, že se nám daří přesvěd-
čovat společnost o potřebnosti podpory seniorů 
a celé jejich problematiky a máme po pouhých 
čtyřech letech možnost ukázat efektivnost naší 
práce a pomoc. 

Jako první oblast, kam se nadace zaměřila, 
byli senioři – proč právě ti? 
Pokud pominu můj osobní zájem pomoci právě 
jim, a zároveň cítím, že je to navíc jedna z nej-
potřebnějších oblastí, která je opomíjená a za-
nedbávaná. 

Letos máme rok Aktivního stárnutí, zapojíte se 
s nadačním fondem do této akce?   
Tuto aktivitu v seniorské oblasti podporujeme od 
začátku založení nadace. I v letošním roce nás 
čeká podpora aktivizačních programů pro senio-
ry. Naším hlavním cílem obecně, je aktivizace se-
niorů po celé České republice. Je to jedna z ob-
lastí v rámci seniorské problematiky, kterou je 
velmi důležité podporovat, protože spousta seni-
orů ani neví, že existuje místo, kde mohou cvičit, 
bavit se a kulturně i společensky žít. 

Tahle otázka je tak trochu bokem, ale 
nevydržím se nezeptat – myslíte si, že budete 
aktivní důchodkyně? 
Mě nic nezastaví, jsem žena činu. Máme to v ro-
dině. S přítelem se vždy smějeme, co budeme 
vlastně dělat, až a jestli vůbec někdy budeme v 
důchodu, ale pořád je co objevovat, co budovat 
a na čem pracovat. Těším se, že budu mít čas na 
věci, které nyní nestíhám.

Čeho chcete s nadací ještě dosáhnout? 
Moje cíle jsou stejné jako doposud a to plnit na-
dále naše poslání, kterým je pomoc znevýhodně-
ným, nemocným a opuštěným seniorům v ČR. 
Spolupodílíme se na projektu, který by ve své pů-
sobnosti po celé republice zajistil potřebné so-
ciální služby pro seniory, jako osobní asistenci 
nebo pečovatelskou službu. Jejich náplní prá-
ce bude každodenní docházení za seniory k nim 
domů, péče o ně a pomoc všude tam, kde potře-

Jako modelka jsem využívaná ve světě módy, tak proč bych 
nemohla využít módu pro filantropii, říká Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová vstoupila do světa krásy velmi náhle. V roce 2006 nejprve získala titul 
Miss Česká republika a ještě ten rok jako první Češka dosáhla na prestižní titul Miss World. 

Porazila tak další stovku dívek z celého světa. Přitom na začátku toho roku studovala 
na opočenském gymnáziu a jen příležitostně se věnovala modelingu. Nyní je žádanou 

modelkou po celém světě, věnuje se nadační práci a dalším projektům.

ROZ
HO
VOR

Skladatel Goran Bregovic a Taťána Kuchařová
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bují. Spousta seniorů je na péči asi-
stenta zcela závislá a podobných 
organizací, které služby poskytuje 
je pořád žalostně málo a nejsou do-
statečně podporované. Tato vize do 
budoucna, je také plánem vybudo-
vat něco trvalého.

V současnosti takřka hrozí zánik 
sociálních služeb. Myslíte si, že 
i přes neochotu vlády dotáhnete 
váš cíl až do konce? 
Věřím, že ano. Financování sociál-
ní sféry se takovýmito škrty a odklo-
nem financování ze státu na města 
a kraje nikdy nevyřeší. Byl to vždy 
obrovský problém, ale pokud se 
to bude dál vyvíjet tímto směrem, 
tak to bude katastrofa. Nedovedu 
si představit, že bychom pak moh-
li jako obyvatelé v této zemi vůbec 
fungovat. Sociální služby se musí 
podporovat a měl by to prvotně dě-
lat stát. Ten na to ale bohužel abso-
lutně nestačí, a proto tu existujeme 
my a ostatní neziskovky. Pevně vě-
řím, že na to politici vezmou ohled, 
protože bez pomoci státu se neo-
bejdeme. Uvidíme, jak to bude dál, 
protože se situace mění každým 
dnem z týdne na týden. 

Vypadá to trochu jako móda, 
že každá významnější osobnost 
se angažuje v nějakém 
filantropickém projektu. Je podle 
vás osobnost v čele organizace 
pomocí či přítěží? 
Záleží na tom, o koho se jedná 
a především záleží na tom, do jaké 
míry se ta daná osobnost aktivně 
věnuje podpoře toho, co zastupuje. 
Může být předsedou správní rady, 
organizaci řídit a denně se jí věno-
vat. Anebo se tu a tam objeví na ve-
řejnosti, předá nebo převezme šek, 
usměje se do fotoaparátů a to je 

celé. Na druhou stranu, pokud tak 
osobnost i za ten pozdrav přináší 
potřebné peníze těm, co je potře-
bují, tak proč ne. 

Když u té myšlenky zůstaneme, 
jak pomáhá Nadaci Krása pomoci 
vaše jméno?
Vždy bylo přínosem. S nadací jsem 
začínala jen s vlastními kontakty. 
Mé jméno mi sice pomáhá otevírat 
dveře, ale práci za mě stejně neu-
dělá. Donátory i jiné subjekty, kte-
ré nás podporují, je třeba přesvěd-
čit, že to co děláme, má smysl, že je 
naše práce nejen naprosto potřeb-
ná, ale i efektivní a důležitá a vy-
platí se do toho investovat. Za čty-
ři roky jsme si jako nadace vybu-
dovali i přes nelehkou dobu pozici 
a především za nás mluví naše práce 
a výsledky. 

Jak se na vás dívali kolegové 
a známí, když jste jim oznámila, 
že zakládáte nadační fond? 
Jak jsem již zmínila, tak mě mnozí 
odrazovali. Rodina mě naopak pod-
porovala. Jsem velmi energický člo-
věk a hledat další výzvy mě naplňu-
je. Vidím smysl v budování si několi-
ka aktivit zároveň. Člověk by se měl 
snažit mít co nejširší záměr a víc 
cílů v životě. Po nějaké době od za-
ložení nadace, kdy jsme mohli pro-
kázat výsledky, ocenili mé snažení 
i ti, kteří mě od záměru začít svoji 
vlastní nadaci původně odrazovali.

Když vás poslouchám, zní to, že 
ani nespíte. Máte nějaký volný 
čas? 
Člověk není stroj, i já potřebuju re-
generaci, ale pravda je, že jsem pra-
covitý člověk a mám výdrž. Naučila 
jsem se dobře a rychle odpočinout 
a regenerovat. Využívám každé vol-

né chvilky, abych vypnula. Ideální 
jsou na to letadla, kde má člověk 
spoustu času si něco dobrého pře-
číst anebo zameditovat.  

Kdy už jsme u té krize, škrtá 
se všude, začíná se to nějak 
projevovat na organizacích, které 
podporujete? 
Samozřejmě, to je první oblast kde 
se to objeví a my to okamžitě regis-
trujeme. Potřeby rostou, díky špat-
nému financování se omezují po-
skytované služby. Zvyšuje se počet 
potřebných a jejich nároky a pomo-
ci naopak díky škrtům a změnám 
kvapem ubývá. 

V souvislosti s vládními škrty jsem 
si vzpomněl, že když se měnil 
zákon o loteriích, vaše nadace 
v tomto směru protestovala proti 
navrhovaným úpravám, proč jste 
se do boje zapojili? 
Ze zákona v minulosti právě loterijní 
společnosti musely rozdělovat urči-
té procento peněz do veřejně pro-

spěšných oblastí. Změna zákona, 
kdy jdou všechny prostředky státu 
a obcím je pro nás velkým zklamá-
ním a nedůstojným nedoceněním 
práce celého neziskového sektoru. 
Nejvíce nám vadilo, že zákonodár-
ce vůbec nezajímal neziskový sek-
tor a nepřišli s žádným řešením, jak 
nahradit výpadek prostředků z lote-
rií pro neziskový sektor.  
Nyní kvůli změnám spousta orga-
nizací omezuje projekty v sociální 
oblasti a některé dokonce i končí. 
Chápu, že v minulosti se vyskytlo 
několik nadací a občanských sdru-
žení, které sloužily k praní a tunelo-
vání peněz. Nechápu ale, proč mo-
del financování neziskového sekto-
ru z daní loterijních společností fun-
guje v zahraničí a u nás najednou 
ne. Je mi líto, že možná právě kvů-
li několika podvodníkům to odnesli 
ti, kteří skutečně pomáhají tam, kde 
na to stát nestačí. Je to nedořešená 
situace a od státu bych očekávala 
výrazně jiný přístup. 
 
Nadace Krása pomoci se stala 
členem AVPO – má podle vás 
sbližování neziskovek smysl? 
Samozřejmě, zejména pro budouc-
nost. Poznávání se navzájem a vzá-
jemná podpora je jediný způsob jak 
přežít dál. Učení se navzájem přine-

se váhu a moc tomuto druhu po-
moci. 

V souvislosti s novým občanským 
zákoníkem se mluví 
i o podrobném rejstříku 
neziskových organizací. 
Mnozí v tom vidí shromáždění 
neziskového sektoru na jednom 
místě a jeho snazší kontrolu. 
Vidíte v tom také možnou hrozbu? 
Jako na všechno, tak i na tohle 
se dá dívat dvojí optikou. Osobně 
jsem pro zpřísnění kontrolních me-
chanismů. Systém je třeba hlídat a 
k tomu jsou samozřejmě potřebné 
kompetentní osoby. 

LUKÁŠ VANÍČEK

FOTO: ARCHIV TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ

Zleva doprava: Lane Carlson, Taťána Kuchařová a Coppy Holzman

Taťána Kuchařová na návštěvě v gruzínské oblasti Svanet
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Nabídka Charity Česká republika 

Kancelářské prostory k pronájmu 

Nabízíme k pronájmu prostory v bu-

dově Vzdělávacího institutu Charity 

ČR v ulici Máchova na Vinohradech. 

Jedná se o 11 kanceláří s plochou po 

14m2 s vlastním zázemím (kuchyň-

ka, WC a koupelna). Kanceláře dohromady zabírají celé prv-

ní patro budovy, lze je propojit, přístup z centrální chodby.

K dispozici jsou dále skladovací prostory a pracovny v přízemí 

a také ateliér o rozloze 90m2, který přímo sousedí se zahra-

dou. Všechny zmíněné prostory jsou určeny k rekonstrukci 

podle představy nájemce. Vhodné jako sídlo firmy – v budově 

si lze pravidelně pronajímat další učebny, zasedací místnosti 

a aulu i zajistit krátkodobé ubytování pro hosty.

Typ nabídky: Pronájem

Prostory: Kancelářské + sklad a ateliér

Lokalita: Máchova 7, 

Praha 2 – Vinohrady

Podlaží: Druhé

Volná plocha: Kanceláře (11 x 14m2); 

ostatní plochy 100m2; sklady 50 m2

Stav: Nezařízeno, dle účelu možnost rekonstrukce 

na základě přání zájemce

Volné: Ihned

Cena k jednání: 150 Kč/měsíc/m2

Kontakt: Jiří Šolta, tel. 221 592 541, 724 032 183 

solta@charita-vzdelavani.cz

mailto:solta@charita-vzdelavani.cz
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Hned na začátku tohoto měsí-
ce máme možnost užít si dva stát-

ní svátky. První květen ve spoustě z nás vzbuzu-
je vzpomínky na prvomájové průvody a je asi nej-
nesmyslnějším svátkem, který máme. Ten druhý 
8. května však upomíná na událost velmi důležitou, 
a sice na konec druhé světové války. Dopadnout to 
tehdy jinak, už bychom tu nemuseli být, což je věc 
dost podstatná na to, abychom si toto datum při-
pomenuli.

V období kolem státních svátků ale občas i jindy, 
když zrovna není moc o čem referovat, se v médiích 
objevuje hořekování, jak málo u nás takových svát-
ků a s nimi spojených dnů volna máme. Za příklad 
se nám dávají země okolní i vzdálené. Pravda je, že 
svátků u nás opravdu moc není a i mě to mrzí. Ne-
povazuji se sice vysloveně za lenocha a svou práci 
mám moc rád, ale také se rád věnuji svým zálibám. 
Pravdou ovšem také je, že se státními svátky to 
u nás není jaksi jednoduché. Nemyslím tím zachmu-
řené výrazy ekonomických (rádoby)expertů, kteří 
propočítávají dopady dnů pracovního klidu na naše 
hospodářství. Mudrování těchto okravatovaných 
tvorů mi, vzhledem k poměru užitečnosti a ceny je-
jich služeb, přišlo vždy dost úsměvné. Jde o to, že 
státní svátky se zpravidla vztahují k nějakým histo-
rickým událostem a výročím, a na ty jsme se my, 
Češi, naučili hledět s nedůvěrou. Jan Hus byl pod-
le mnohých z nás zbabělý oportunista. Neméně zba-
bělý byl vlastizrádný svatý Václav, který nás zaprodal 
Němcům, a 17. listopad snad prý dokonce zinsce-
novali samotní komunisté, kteří se dohodli se svými oblíbenými disidenty, že se jim 
při ani po sametové revoluci nic nestane. Pokud by se dějiny odvíjely skutečně podle 
těchto mudrlantských výkladů, byl by to opravdu truchlivý pohled a snad by bylo lep-
ší stále jen pracovat, abychom alespoň trochu zapomněli. Řeč historických pramenů 
sice ty zvídavější z nás ujišťuje, že zdaleka ne vše bylo tak špatné, jenže to je asi málo. 
Většina z nás státní svátky neslaví – neužívá, ale pouze požívá dnů volna, které přiná-

šejí. V takové konstelaci je pak těžké obhájit při-
dání dalšího svátku. Jakékoli ušlechtilé zdůvodně-
ní totiž přebije pohled na většinu, která se jen těší 
na další den lenošení u televize nebo zvelebování 
záhumenku. Než plakat nad nízkým počtem svát-
ků by tedy asi bylo férovější apelovat na zaměst-
navatele, aby přihodili nějaký ten den dovolené.

V polovině minulého měsíce proběhla v re-
žii Asociace NNO konference neziskových orga-
nizací, která se honosila přízviskem všeoborová. 
Bylo možné k ní mít celou řadu výhrad. Její kapa-
cita byla značně omezená, pročež se množství zá-
jemců nemohlo zúčastnit a bylo nutné přistoupit 
k problematickému „výběru“ z přihlášených, který 
probíhal podle nejasného klíče, což napsalo nad 
akci velký otazník týkající se její reprezentativnos-
ti. Poněkud nevyvážený byl i výběr hostů, mezi ni-
miž chyběli například zástupci legislativní rady 
vlády. Na druhou stranu mezi zástupce nezisko-
vek zavítal pan ministr Drábek a vysoce či níže po-
stavení zástupci několika dalších resortů. Ti všich-
ni sice pozorně vyslechli naše nářky a popřáli nám 
mnoho zdaru, ale jestli mají chuť a moc naši situ-
aci alespoň v něčem ulehčit je samozřejmě věc 
jiná. Při současné konstelaci byla tato konference 
přes všechny své nedostatky asi maximem mož-
ného a v podobě přijatých usnesení a doporuče-
ní byl odveden kus práce. Myslím, že se vzpomín-
kou na tuto akci bychom mohli i ten prvomájový 
svátek práce celkem důstojně oslavit. Jen tu vý-
zvu ze závěrečného projevu paní senátorky Hor-

ské, která zněla zhruba v tom smyslu, že si máme „vyhrnout rukávy a dát se znovu do 
díla“, můžeme myslím s klidným svědomím oslyšet. Problém není v rukávech, které 
mají mnozí z nás vyhrnuté až k ramenům, nyní spíše potřebujeme funkční a důstoj-
né právní prostředí pro naši činnost, což je práce, před kterou by si měli vyhrnout ru-
kávy spíše zákonodárci. 

ALEŠ MRÁZEK

O státních svátcích a jedné jen trochu vydařené konferenci

Veletrh díky zájmu neziskových 
organizací i veřejnosti stále 
roste a letos přinese možnost 
setkat se se zástupci téměř 
200 neziskových organizací 
z různých oborů. Budete tak mít 
příležitost zjistit, co se aktuálně 
děje ve vaší oblasti, poznat nové 
organizace a dozvědět se novinky 
z neziskového sektoru. 

Odborný program, který začne 
v 9 hodin, nabídne vzdělávací semi-

náře i další aktivity. Prvním z nich 
je workshop „To zvládneme! Stabil-
ní neziskové organizace v čase změ-
ny,“ který účastníky seznámí s důle-

žitostí strategického plánu a vysvět-
lí, jak reagovat na aktuální výzvy 
nebo připravit nové služby. Budete 
se moci zeptat na otázky, které vás 
zajímají, ale především diskutovat 
s kolegy a kolegyněmi o výzvách, se 
kterými se setkáváte ve své každo-
denní praxi. 

Seminář „Čas na změnu aneb co 
přináší nový občanský zákoník ne-
ziskovým organizacím“ vysvětlí, co 
znamenají změny, které nový ob-
čanský zákoník přináší, pro nezis-
kové organizace, a jak se na ně nej-

lépe připravit už nyní. Dozvíte se, 
jaké jsou výhody a nevýhody růz-
ných právních forem a jaké způsoby 
transformace jsou možné. 

„Dobrý obchod“ je novinka, kte-
rá umožňuje neziskovým organi-
zacím setkat se s firemními dárci 
a na místě se dohodnout na kon-
krétní možnosti spolupráce. Před-
mětem obchodu zde nejsou peníze, 
ale konkrétní forma pomoci – mate-
riál, know-how, dobrovolnická prá-
ce nebo jakákoliv jiná podpora. 

Panelová diskuze „Otevřený pří-
stup – originální CSR příběhy“ ote-
vře téma důležitosti vzájemné ko-
munikace mezi neziskovými a fi-
remními partnery pro dlouhodobé 
a oboustranně přínosné partnerství. 
O různých možnostech a konkrét-
ních příkladech úspěšné spoluprá-
ce budou diskutovat

představitelé neziskovek i firem. 

Program pro veřejnost nabídne 
tematické workshopy, tvůrčí díl-
ny, projekce dokumentárních filmů 
a krátkých spotů českých dokumen-
taristů a neziskovek, dobrovolnic-
ké centrum. V prostoru před NTK 
se představí netradiční sporty jako 
handbike nebo showdown a zahrají 
kapely s The Tap Tap v čele. 

Ve čtvrtek 10. května 2012 se 
uskuteční doprovodná mezinárod-
ní konference „Jak zajistit udržitelný 
rozvoj neziskových organizací v srd-
ci Evropy?“, která odpovídá na zvý-

šenou potřebu neziskovek efektiv-
ně využívat dostupné zdroje a hle-
dat alternativní možnosti pro zajiš-
tění fungování své činnosti. Konfe-
rence je určena všem pracovníkům 
a dobrovolníkům NNO, kterým po-
skytne aktuální informace prezento-
vané v evropském kontextu, prostor 
pro výměnu zkušeností a možnost 
seznámit se s podmínkami pro roz-
voj neziskových organizací v ostat-
ních zemích Visegrádské čtyřky – 
Slovensku, Maďarsku a Polsku. Pra-
covním jazykem je angličtina se si-
multánním tlumočením do české-
ho jazyka. 

Bližší informace o veletrhu 
a všech doprovodných akcích na-
leznete na našich stránkách. Účast 
na veletrhu, konferenci i dalších 
doprovodných akcích je zdarma. 
Kapacita doprovodných akcí je však 
omezená, proto doporučujeme 
včasnou registraci na adrese ngo-
market@forum2000.cz.  

Veletrh neziskovek NGO Market 
2012 začíná v pátek 13. května 
2012 od 9 hodin v Národní technic-
ké knihovně (Technická 6, metro A: 
Dejvická). Více informací najdete na 
www.ngomarket.cz

ALENA NOVOTNÁ,  

Co nabídne NGO Market 2012?

mailto:ngo-market@forum2000.cz
mailto:ngo-market@forum2000.cz
http://www.ngomarket.cz
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Správní řízení od A do 
Z + CD 
JUDR. EVA ŠROMOVÁ 
(NAKLADATELSTVÍ ANAG)
Praktická, doplněná 

a přepracovaná příručka pro úředníky, 
starosty a další zájemce o správní řízení. 
Popisuje postup ve správním řízení krok 
za krokem, od podání vysvětlení přes exe-

kuci až po žaloby 
u správního sou-
du. Dále obsahu-
je ve stylu slovníku 
cca 130 abeced-
ně uspořádaných 
hesel, od aplika-
ce správního řádu 
po žaloby ve správ-

ním soudnictví. Téměř polovinu publika-
ce tvoří abecedně řazené vzory úkonů ke 
správnímu řízení. Kromě postupů ve vy-
braných správních řízeních vedených na 
obcích přináší publikace nově i postupy 
v konkrétních řízeních při řešení cest na 
cizích pozemcích, a to řízení o určení, zda 
je cesta veřejná, řízení o ochraně pokoj-
ného stavu cesty, řízení o zřízení věcného 
břemene přístupu a příjezdu.
Členové AVPO mohou na tuto publikaci 
uplatnit slevu 15 %. Více informací na ad-
rese www.neziskovky.cz a www.avpo.cz.

České maličkos-
ti aneb jako by to 
trochu drhlo... 
PAVEL VARVAŘOVSKÝ 
(NAKLADATELSTVÍ WOL-
TERS KLUWER ČR, A. S.)
Kniha sloupků Pav-
la Varvařovského, 

v nichž v podobě trefných postřehů glosu-
je současné dění a s humorem sobě vlast-
ním se vyrovnává se situacemi, v nichž se 
ocitá jak v roli ombudsmana, tak v roli ob-
čana. Texty v knize, jež vycházely na po-
kračování v cyklu Očima ombudsmana 
v Lidových novinách v letech 2010-2011, 
vychází poprvé v ucelené knižní podobě 
s doprovodem kreseb Vladimíra Jiránka.
Členové AVPO mohou na tuto publikaci 
uplatnit slevu 15 %. Více informací na ad-
rese  www.neziskovky.cz a www.avpo.cz.
Na tuto publikaci lze též uplatnit slevu 
20 %, a to po předložení klubové karty 
v sídle nakladatelství: U Nákladového ná-
draží 6, 130 00 Praha 3.

Spiritualita v po-
máhajících pro-
fesích
ZDENĚK VOJTÍŠEK, PA-
VEL DUŠEK, JIŘÍ MOTL 
(NAKLADATELSTVÍ POR-
TÁL)
O spiritualitě se sice 
v posledních letech 
hodně hovoří, ale to 

bohužel neznamená, že se v otázkách spi-
rituality více vyznáme. Kniha ke spiritualitě 
přistupuje nezaujatě z hlediska religionisti-
ky a psychologie náboženství. Je praktic-
kou příručkou pro všechny, kdo se setkávají 
se záležitostmi náboženství (ať už rádi, nebo 
neradi) ve své profesi: pro terapeuty, psycho-
logy, pedagogy, sociální pracovníky, porad-
ce, pastorační pracovníky i duchovní.
Členové AVPO mohou na tuto publikaci 
uplatnit slevu 15 %. Více informací na adre-
se www.neziskovky.cz a www.avpo.cz. 

Efektivní krizová 
komunikace
CHALUPA RADEK (NA-
KLADATELSTVÍ GRA-
DA)
Krizová komuni-
kace je označová-
na za královnu pu-
blic relations. Jde 
o komunikaci firmy 

nebo instituce v situacích, kdy jej její po-
věst, stabilita či bezpečnost ohrožena kri-
zovou událostí nebo negativní publicitou. 
Knížka Efektivní krizová komunikace, jež 
je ojedinělá na českém trhu, konkrétně 
a na příkladech z praxe ukazuje, jak mají 
firmy, instituce a manažeři jednat, aby ob-
stáli tváří v tvář krizové situaci. Autor, kte-
rý je zkušeným odborníkem v této oblas-
ti, podrobně rozebírá jednotlivé etapy kri-
zové komunikace - před vypuknutím krize, 
v čase krize a po jejím vyřešení. Objasňuje 
roli médií a novinářů v krizové komunika-
ce a důležitost firemní pověsti v kontextu 
potřeb a zájmů klíčových zájmových sku-
pin. Čtenář se seznámí také s úskalími in-
ternetu a internetových sociálních médií 
a pozná možnosti jejich využití v krizové 
komunikaci. Pozornost je věnována i ná-
tlakovým skupinám a jejich roli při vzniku 
a rozdmýchání krizových situací. Autor vy-
chází ze svých více než čtrnáctiletých zku-
šeností se zvládáním krizových stiuací pro 
přední české i nadnárodní společnosti 
a z řízení jejich dobré pověsti.
Členové AVPO mohou na tuto publikaci 
uplatnit slevu 20 %. Více informací na adrese 
www.neziskovky.cz a www.avpo.cz.
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