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Jsou věci, které zažijeme jen v rodině. Na některé bychom raději zapomněli a jiné ovlivní našesměřování na léta dopředu. Ovšem ne každý má na vlastní rodinu štěstí. Vyrovnávat šance těm,kdo si ještě nedokážou pomoci sami, pomáhá kampaň „Hledáme rodiče“. Není přece žádný dů-vod pro to, aby u nás vyrůstalo v dětských domovech na 10 tisíc dětí. Podaří-li se pro ně najít ná-hradní rodiny, mají možnost prožít nezapomenutelné chvíle – třeba s tatínkem v tílku a trenýr-kách, vítajícím jejich novou lásku. Přečtěte si rozhovor s Marií Oktábcovou, ředitelkou Nadační-ho fondu J&T, který za kampaní stojí, a dozvíte se víc. » Více na str. 4–5

Rozhovor Pěstouni jsou hrdinové

Editorial

Zpravodaj pro neziskové organizace
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Z obsahu
Že jedna vlaš-
tovka jaro ne-
dělá, to víme
všichni. O tom, kolik je těch vlaštovek
ve skutečnosti potřeba, však přísloví
nic nepraví. Letošní zdráhavé jaro ve
mně vyvolává pochybnosti, zda se jich
vůbec najde dost. Meteorologickou
situaci však ponechme stranou. Místo
toho přinášíme zprávy o nejrůznějších
vlaštovkách v neziskovém sektoru, ne-
boť tam jsou potřeba celoročně. Tře-
ba k tomu, aby se pohnuly ledy a dět-
ské domovy nebyly konečnou stanicí
pro tolik českých dětí, kterým se ne-
poštěstilo. Kampaň „Hledáme rodiče“
vysílá pozitivní signály na všechny stra-
ny, a tak doufejme, že jejím výsledkem
bude slušné hejnko nových pěstounů.

Na tom, aby se nashromáždilo kri-
tické množství „vlaštovek,“ pracují
i zastánci označení fair trade. Kdo
z nás si dnes nedal kafe, čokoládu, ko-
lik z  nás má na sobě tričko nebo
trenky z  bavlny? Na první pohled
samozřejmost, na druhý však zjistí-
me, že nemáme ani zdání, jakou
cestou se k nám dostávají. A v čem
spočívá cena jejich nízké ceny.

Ano, krize je krize a každý nemáme
na to vzít pod svá křídla ještě jedno dí-
tko navíc. Ale když čokoládu, tak fé-
rovou. Být jednou z prvních vlaštovek
je leckdy snazší, než si myslíte.

Krásné jaro!
NOVINKA – KURZ „MEDIÁLNÍ TRÉNING “
Pro ředitele, tiskové mluvčí a zástupce NNO » Více na str. 5

Na konci března uspořádala Asociace veřejněprospěšných organizací (AVPO) debatu na téma hodno-cení spolehlivosti neziskových organizací. Patnáctúčastníků z NNO i firem se sešlo v ERA světě na Jung-mannově náměstí v Praze, kde si vyměnili názory namožnost zavedení systému hodnocení NNO. Hodno-cení bude mimo jiné klást důraz na využívání penězod soukromých dárců.
Výsledek hodnocení by v České republice mohl mít podobu „známky
spolehlivosti“, jako je tomu v Německu, Holandsku, Španělsku či
Švýcarsku. Právě Švýcarsko bylo pro AVPO příkladem při vytváření
podoby fungování systému hodnocení v ČR. „Samoregulační ná-
stroj hodnocení neziskových organizací u nás dlouhodobě chybí.
Proto na valné hromadě AVPO loni v dubnu přišly členské organiza-
ce s myšlenkou hodnocení spolehlivosti,“ říká Marek Šedivý, prezi-
dent AVPO. „Stále více neziskových organizací má zájem dát o so-
bě veřejnosti vědět, že fungují poctivě a profesionálně. Získání
známky spolehlivosti je může zatraktivnit pro další soukromé dár-
ce,“ dodává Šedivý.

V prvním pracovním návrhu se počítá s hodnocením návaznosti
poslání organizace na cílové skupiny, poskytované služby a finanční
toky. Hodnocena by měla být také správa organizace a fundraising.
Jedinečnost připravovaného modelu spočívá v jeho komplexním
pojetí, neboť posuzuje jednotlivé oblasti ve vzájemných souvis-
lostech. „Pokud valná hromada AVPO na konci dubna schválí navr-
hovaný model hodnocení, rozběhnou se práce na jeho rozpracování
a hotový produkt by mohl být k dispozici na konci tohoto roku,“
uzavírá Šedivý. Další informace k tématu hodnocení spolehlivosti
NNO přineseme v následujících číslech zpravodaje.

Olga Pohl

Jak hodnotit spolehlivost?
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10 let programuGift Matching
Program Gift Matching, iniciativaUniCredit Foundation, která přidělujedary neziskovým organizacím věno-vané zaměstnanci banky, oslavila naslavnostním večeru konaném ve Vídnidesáté výročí. Během své desetiletéčinnosti program pomohl financovatvíce než 3 500 projektů realizovanýchneziskovými organizacemi napříč Ev-ropou. Dary ve výši 31 milionů EURshromáždili zaměstnanci a přispělataké UniCredit Foundation.Slavnostní předávání cen na počestdesátého výročí se konalo ve Vídniv Kunstfóru banky Austria za účastigenerálního ředitele UniCredit Fede-rica Ghizzoniho, vedoucího Divize prostřední a východní Evropu GiannihoFranca Papy a předsedy UniCreditFoundation Maurizia Carrary.Maurizio Carrara, předseda Uni-Credit Foundation, uvedl: „Jednouz  nejvyšších priorit UniCredit Foun-dation je rozvíjet  mimořádné úsilídobrovolníků z řad zaměstnanců Uni-Credit ve všech zemích, kde působíme.Program Gift Matching se řadí po bokostatních důležitých iniciativ, jako jeYour Choice, Your Project, jejichž cílemje podporovat nedílnou roli, kterou za-městnanci UniCredit hrají. Nadšenía ochota, které naši kolegové ukazují,dokazuje, že jdeme správnou cestou.“Zdroj: UniCredit Bank
Nadějná politička
Fórum 50 % vyhlašuje soutěž, jejímžcílem je upozornit na politické talen-ty a politickou práci žen na místnía regionální úrovni. Do soutěže semůže přihlásit (nebo být přihlášena)každá žena, která splňuje tyto pod-mínky:
▪ minimálně dvouleté angažmá v ko-munální či krajské politice (ať užv rámci politické strany či politické-ho hnutí či jako nestranička);
▪ má za sebou kus práce (kromě po-litické práce bude brán zřetel i najiné veřejné formy aktivity).
Vítány jsou přihlášky žen nejrůz-nějších národnostních menšin i ženna mateřské nebo rodičovské dovo-lené. Slavnostní vyhlášení soutěže sebude konat dne 14. května 2013 od19.00 v pražském Divadle Kampa zaúčasti osobností z politiky. Vítězkysoutěže, které vybere odborná poro-ta, získají věcné ceny, nové kontakty,propagaci v médiích a v neposlední

řadě též další impuls ke svémuprofesnímu růstu. Přihlášky je možnézasílat do 21. dubna 2013.Halka Jaklová,Fórum 50 %
Jarní setkání s dětmia benefiční aukce
5.–7. dubna se v pražském hoteluStarý pivovar v Praze-Motole usku-teční „Jarní setkání s dětmi“ zařazený-mi do Stipendijního programu. Dětičekají příjemně strávené chvíle vespolečnosti jejich kamarádů a členůDDŠ týmu. Těšit se mohou na zají-mavé besedy a přednášky, divadlo,soutěž v bowlingu či závěrečný obědve vyhlášené restauraci v  centruPrahy, kterého se zúčastní minimálnějeden z patronů organizace – LucieBenešová, Jitka Schneiderová, Vladi-mír Hron či doc. Jan Měšťák.18. dubna od 18.30 se koná v ho-telu Hilton Old Town „Nadační bene-fiční aukce předmětů věnovaných zná-mými osobnostmi“, jejíž druhý ročníkpořádá Nadace Divoké husy. Výtěžekaukce bude rozdělen mezi nadacia DEJME DĚTEM ŠANCI o. s. V roli lici-tátora se představí moderátor PavelAnděl. Aukce se zúčastní patroni DEJ-ME DĚTEM ŠANCI o. s. i Nadace Divokéhusy a další známé osobnosti,Monika Hrstková,Dejme dětem šanci

Nominujte kandidátyna Cenu Olgy Havlové
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Hav-lové vyhlašuje devatenáctý ročník Ce-ny Olgy Havlové. Návrhy kandidátůmůže veřejnost předkládat do 15.dubna. Na Cenu lze nominovatosobnosti, které navzdory svémuzdravotnímu handicapu pomáhajíostatním. Slavnostní vyhlášení držite-

le Ceny Olgy Havlové 2013 se usku-teční 13. května v Museu Kampa. Le-tošní slavnost proběhne v rámci RokuOlgy Havlové, který vyhlásila nadacev souvislosti s připomenutím 80. vý-ročí narození paní Olgy.„Znáte ve svém okolí někoho, kdopracuje ve prospěch potřebných?“, ptáse MUDr. Milena Černá, ředitelka Vý-boru dobré vůle – Nadace Olgy Hav-lové. „Pošlete nám jeho nebo její pří-běh. O výběru letošního laureáta roz-hodne porota,“ dodává ředitelka.Nominace lze zasílat emailem navdv@vdv.cz nebo poštou Nadaci OlgyHavlové. Nominační formulář je zve-řejněn na stránkách nadace.Monika Granja, Výbor Dobré vůle –Nadace Olgy Havlové
Start bez překážek
Nadační fond pro podporu za-městnávání osob se zdravotním po-stižením (NFOZP) a společnost TescoStores ČR spustily projekt Start bezpřekážek, který je určen absolventůmvysokých škol se zdravotním posti-žením. V rámci projektu mají absol-venti možnost zapojit se do pra-covních stáží ve významných firmáchv  České republice a  získat tak od-borné zkušenosti. Hlavní partneřiprojektu, společnosti Tesco Stores ČR,HOPI, Unilever a L'Oréal, nabízejí stu-dentům stáže v oborech jako nákup,

obchod, marketing, logistika, finance,personalistika nebo management.„Nadační fond se dlouhodobě vě-nuje podpoře lidí se zdravotním posti-žením a jejich uplatnění na běžnémpracovním trhu. Nechceme však zapo-mínat ani na studenty, kteří svojiprofesní dráhu teprve začínají. Protojsme se je rozhodli pomocí projektuStart bez překážek motivovat a dát jimpříležitost,“ říká Hana Potměšilová, ře-ditelka NFOZP. „Mají tak možnost

dokázat sobě i  ostatním, že i  přeszdravotní omezení mohou být schopný-mi a spolehlivými zaměstnanci,“ do-dává Hana Potměšilová.Lucie Vurbsová,NFOZP
Linka bezpečí navlnách Radia Wave
Od února do prosince 2013 se mohouposluchači Českého rozhlasu – RadiaWave v pravidelných měsíčních in-tervalech seznámit s činností Sdru-žení Linka bezpečí a dozvědět se takvíce o aktuálních tíživých tématech,s nimiž se děti a mladiství na Linkubezpečí obracejí.Celoroční spolupráce Radia Wavea  Linky bezpečí probíhá formoupravidelných měsíčních setkání v po-řadu Diagnóza F, který bude poslu-chačům přinášet témata, jimiž seLinka bezpečí zabývá. Hosté, kteřív souvislosti s jednotlivými tématy dostudia zavítají, budou pocházet z řadterapeutů Linky bezpečí. Setkání sebudou věnovat tématům jako šikana,vztahy v rodině, útěky z domova, dě-ti a sexuální vyzrávání a dalším.„Vzhledem k tomu, že Radio Wave jestanicí především pro mladě smýšlejícípopulaci, je pro Linku bezpečí zajímavéoslovit nejen dospívající potenciální klien-ty (Linka bezpečí je určena dětem, mla-distvým a studentům do 26 let), ale i ro-diče, pedagogy či celou širokou veřejnost,které nejsou problémy dětí a mladistvýchlhostejné. Této spolupráce si proto velmivážíme a  budeme v  ní i  nadále rádipokračovat,“ říká Richard Schinko, ředi-tel Sdružení Linka bezpečí.Iveta Poncová,Sdružení Linka bezpečí
Hledáte práci?Zkuste to jinak!
Každému, kdo si hledá práci a chcena dnešním přeplněném pracovnímtrhu vyniknout, nabízí pomoc novásociální firma Sofisofis, o. p. s. pro-střednictvím služby Video CV. Jednáse o  krátké dvouminutové video,v němž se uchazeč představí poten-ciálnímu zaměstnavateli.Zaměstnavatelé a personalisté sidíky Video CV mohou udělat o uchaze-či lepší obrázek a posoudit, zda se prodanou pozici hodí a má smysl pozvatjej k osobnímu pohovoru. Uchazeče sinavíc budou moci vyhledávat v onlinedatabázi zájemců o práci na interne-tových stránkách www.video-cv.cz, kte-rá byla spuštěna v průběhu března.„Z hlediska nezaměstnaného člověkavidím hlavní výhodu Video CV především

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

Ukažte se!

Ze světa neziskovek

http://www.neziskovky.cz
http://www.neziskovky.cz/kalendar.php/
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http://www.vdv.cz/programy/cena-olgy-havlove/
mailto:vdv@vdv.cz
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v šanci vyniknout mezi ostatními a za-ujmout. Zároveň je to způsob, jak zapra-covat na zlepšení své prezentace a v ne-poslední řadě získat cennou zkušenosts komunikací před kamerou,“ vypočí-tává přínosy Video CV vedoucí sociální-ho podniku Sofisofis, o. p. s. Mgr. LenkaProcházková. Odborně vyškolení pra-covníci pomohou klientovi s přípravoutextu i při samotném natáčení, pora-dí, jak se správně prezentovat, upo-zorní na případné chyby. Nabídka jeurčena zájemcům z Olomouce a Olo-mouckého kraje. Lenka Procházková,Sofisofis, o. p. s.
Filmový festivalMillenium
V roce 2013 proběhne první českýročník festivalu dokumentárních fil-mů, který se zabývá tématy jakoochrana životního prostředí, udrži-telný rozvoj a lidská práva. Festival sevěnuje Rozvojovým cílům tisíciletí,které byly v roce 2000 přijaty v rámciMiléniové deklarace OSN. Všechny fil-my Millenia s českými titulky budouk zhlédnutí od 23. do 26. dubna v Ev-ropském domě a v Domě ochráncůpřírody v Praze. Doprovodné projek-ce budou probíhat na různých ško-lách a univerzitách po celou dobutrvání festivalu. V září a říjnu budefestival probíhat na Moravě.„Dnes, 13 let po rozhodnutí OSNo naplnění osmi Rozvojových cílů tisíci-letí do roku 2015, je lidstvo daleko odočekávaných výsledků. Cenzura, krizenebo občanská válka ale nemohou za-bránit nekompromisním tvůrcůmv  jejich náhledech do nejisté bu-doucnosti. V této souvislosti budemei nadále upozorňovat na práci nezávis-lých filmařů. Chceme sdílet jejich zne-pokojení ze současnosti a budoucnostinaší planety, jejich svědectví, jejich hlu-bokou znalost reality. Budeme i nadá-le prezentovat filmovou práci občanů,kteří se osobně angažují, aby ukázalisvět jinak,“ říká Lubomir Georgiev,prezident festivalu dokumentárníchfilmů Millenium.Pořadatelem festivalu v České re-publice je Občanské sdružení Zaedno.Program, synopse a upoutávky na fil-my najdete na stránce festivalu v ČR.Zdroj: Multikulturní centrum Praha
Tréninkové pracoviš-tě pro osoby se zdra-votním postižením
V dubnu zahájí v Berouně zkušebníprovoz tréninkové pracoviště promládež i dospělé se zdravotním po-stižením ve věku 15–64 let. Cílem jevybudování sociální firmy, která bu-de přednostně zaměstnávat dospělése zdravotním postižením a jiné oso-by znevýhodněné na trhu práce.Prvním krokem k tomuto cíli je

zřízení tréninkového pracoviště, kdesi klienti za pomoci job-asistentůupevní dovednosti v oblasti sebeob-sluhy, zvýší svou soběstačnost, navá-žou nové sociální kontakty a získajízákladní pracovní návyky a další prak-tické zkušenosti. Klienti se budou po-stupně učit samostatně cestovat ve-řejnou dopravou, hospodařit s peně-zi, pracovat s internetem, obstarávatsvé osobní záležitosti a osvojí si řadupraktických dovedností – péči o do-mácnost a péči o drobná domácí zví-řata. Také si vyzkouší drobné admi-nistrativní práce, výrobu drobnýchupomínkových předmětů, natěračskéa zahradnické práce, čištění interiérůaut a další činnosti. Na základě těch-to pracovních zkušeností a ve spolu-práci s ergoterapeutem a dalšími od-borníky pro ně budou vytipoványčinnosti vhodné pro pracovníuplatnění. Alena Pecková,Klubíčko Beroun, o. p. s.
Vydrží kultura(bez) plánování?
Zkušenosti ze strategického pláno-vání v  neziskové organizaci s  kul-turním zaměřením přetavilo plzeňskéobčanské sdružení Johan do elektro-nické publikace „Vydrží kultura (bez)plánování?“ Projekt se uskutečnil zapřispění Open Society Fund v rámciprogramu Emergency Fund. Občans-ké sdružení Johan (Moving station)otevřelo téma profesionalizace or-ganizací prostřednictvím tvoření stra-tegických plánů a za přispění NadaceOpen Society Fund vytvořilo svůj stra-tegický plán. Tuto zkušenost o. s. Jo-han v průběhu roku 2012 pravidelněkonzultovalo a sdíleno s dalšími ak-téry na poli plzeňské kultury a takézaznamenalo ve formě publikace „Vy-drží kultura (bez) plánování?“, kteráby měla být inspirací a snad i vodít-kem pro další organizace, které serozhodnou jít podobnou cestou veprospěch vlastní profesionalizace. Pu-blikace je ke stažení na zde.Stanislava Brejchová,Johan o. s.
Sociálně prospěšnýpodnikatel roku 2012
Držitelem prestižního titulu Sociálněprospěšný podnikatel roku 2012 Čes-ké republiky se stal Robert Schönfeld,zakladatel International School ofMusic and Fine Arts. Tato škola po-skytuje špičkovým českým umělcůmzázemí umožňující stabilní příjem i připravidelném koncertování a dětemi dospělým nabízí volnočasové hu-dební, výtvarné a taneční kurzy.Cenu Sociálně prospěšný podnika-tel roku vyhlašuje společnost Ernst& Young ve spolupráci se Schwabo-vou nadací pro sociální podnikání odroku 2006, jako součást soutěže

Ernst & Young Podnikatel roku Českérepubliky. Jejím cílem je ocenit podni-katele, kteří v praxi aplikují zásadypodnikání tak, aby dosáhli řešeníspolečenských problémů.„Na projektu International School ofMusic and Fine Arts porota ocenila inova-tivní přístup k uchopení výzvy, která v Čes-ké republice nebyla vůbec řešena. PanSchönfeld propojil mistra s žákem, tak ja-ko tomu za dávných časů bylo. Hudbu učímotivovaní lidé, kteří ji profesně provozu-jí, a setkání s žákem je díky skvělé logisticeprojektu žáku „ušité na míru“. Individuální

přístup je obohacen výukou v českémi cizím jazyce. Originální projekt dokázalsvou životaschopnost a je přenositelný dojakékoliv další země,“ vysvětluje rozhod-nutí předsedkyně poroty kategorie So-ciálně prospěšný podnikatel roku PetraVitoušová, Sociálně prospěšná podni-katelka roku 2002 a zakladatelka or-ganizace Bílý kruh bezpečí.Zdroj: UniCredit Bank
Snadnější návratdo zaměstnání
Síť mateřských center o.s. zahájilaprojekt, na jehož konci bude 32 no-vých pracovních míst jako „pečujícíosoby“ pro jedny a možnost návratudo zaměstnání pro mnoho dalších ro-

dičů. Projekt Sobě i tobě realizuje Síťmateřských center od února letošní-ho roku. „Vycházíme vstříc současnýmpotřebám rodičů malých dětí. Jednuz velkých bariér při jejich návratu dozaměstnání tvoří nedostatek míst v ma-teřských školách a jeslích. Proto jimMateřská centra i za současných le-gislativních podmínek nabízejí službypéče o děti. Tyto aktivity jsme se roz-hodli podpořit vzděláváním pečujícíchosob i  příspěvky na úhradu jejichmezd,“ vysvětluje projektový záměrmanažerka Lucie Plešková.

První fázi aktivit projektu Sobě i to-bě tvoří motivační seminář, který ro-diče pečující o děti podpoří v jejich sna-ze o návrat do zaměstnání, naučí je vy-hledat si vhodnou pracovní pozici,vhodně sladit svůj rodinný a pracovníživot. Na něj naváže rekvalifikační kurzPéče o děti od 0 do 10 let věku v roz-sahu 120 hodin teorie a 50 hodin praxepropojený s individuálním poraden-stvím. Projekt podpoří vytvoření 32míst na poloviční úvazek tím, že mateř-ským centrům zajistí mzdové pro-středky pro zaměstnání účastníků kur-zu při poskytování služeb souvisejícíchs hlídáním dětí. Lucie Nemešová,Síť mateřských center

http://www.neziskovky.cz
http://millenium.zaedno.org
http://www.johancentrum.cz/cz/fotky-a-download/
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Jak dlouho se Nadační fondJ&T věnuje podpoře pěstoun-ské péče v ČR?
Nadační fond se věnuje podpoře ná-hradní rodinné péče od svého vznikuv roce 2004. Už desátý rok podpo-rujeme jak samotné pěstounské ro-diny, tak organizace, které pěstou-nům poskytují nezbytné službya vzdělávání.

Co váš nadační fond přivedlona myšlenku podporynáhradní rodinné péče?
Děti si samy nedokáží pomoci, protobyla právě pomoc ohroženým dětemvždycky naše priorita. Víme, že rodi-nu potřebují všechny děti, bohuželjsou i takové, o něž se jejich rodičeneumějí, nechtějí nebo nemohou po-starat.

Jak vnímáte téma pěstoun-ské péče vy osobně?
Pěstouni jsou hrdinové, zaslouží sináš obdiv, pomoc a podporu. Oteví-rají své domovy, náruč, dávají všancsvé soukromí… Ne každý by tak ná-ročný úkol zvládl.
Z čeho máte za dobu svéhopůsobení v Nadačním fonduJ&T největší radost?
Napadá mne více věcí. Určitě přijetínovely zákona o  sociálně právníochraně dětí, která mimo jiné kladedůraz na práci s biologickou rodinou,aby děti nemusely být rodičům vůbecodebírány. Jsem ráda, že došlo k po-sílení institutu pěstounské péče a ta-ké pěstounské péče na přechodnoudobu jako alternativy k ústavní péči.Jinak máme radost vždycky, když vi-díme, že naše práce má smysl.
Jak si v oblasti náhradnírodinné péče stojíme v po-rovnání se zbytkem Evropy?Je velký rozdíl mezi zeměmibývalého východního blokua západem?

Obecně lze říct, že rozdíly tu jsou. Zazmínku stojí, že co se týče péčeo ohrožené děti, stály kdysi Českárepublika a Slovensko na stejné po-myslné startovací čáře. V současnédobě je však Slovensko o dost přednámi. Podařilo se tam zavést řadulegislativních změn, sjednotit celouproblematiku pod jedno ministerstvoa uskutečnit další kroky, o kterých siu nás zatím můžeme jen nechat zdát.Jejich systém sice také není dokona-lý a má svá slabá místa, my se z nichvšak můžeme poučit.
Kolik dětí žije v ČR v pěstoun-ské péči? Kolik v dětskýchdomovech?
Podle statistiky MPSV za rok 2011 žijev pěstounské péči více než 9 tisíc dě-tí, v ústavní péči je jich stále okolo 10tisíc, z toho pětina dětí je mladších třílet. Česká republika má v porovnánís jinými evropskými státy opravduvelké procento dětí v ústavní péči.Řadíme se ke státům s největším po-čtem umístěných dětí v  ústavech.Smutná realita.
Co říkáte na námitku, že za-vedení pěstounské péče ve-de k tomu, že se lidé stávajípěstouny na základě finančnímotivace a o děti jako takovéjim tolik nejde?
Máte na mysli pěstounskou péči na pře-chodnou dobu? Nebo myslíte pěstoun-skou péči vůbec? Myslím si, že jen propeníze to dělat nelze, to by asi nikdodlouho nevydržel. Vezměte si, že pra-cujete 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu,s obrovským osobním nasazením. Známmnoho výborných pěstounských rodina vždycky mě zamrzí, když se někde ob-jeví negativní zmínky o  finančnímohodnocení jako hlavní motivaci. Naopakčlánků o těch, kteří dokázali vychovat řa-du sociálně osiřelých dětí a nezištně po-máhají dále, v médiích mnoho nenajde-te. A to je škoda.
Jak si představujete ideální-ho pěstouna nebopěstounku?
Nevím, zda to vůbec lze takhle říct.Vždycky je nutné najít pro konkrétnídítě tu nejlepší a nejvhodnější rodi-nu. Ale obecně by se mělo jednat o li-di trpělivé, empatické, psychickyodolné, s pozitivním vztahem k dě-

Rozhovor
Pěstouni jsou hrdinové
Kampaň Hledáme rodiče je pestrá a vtipná. Důvody, které k ní Na-dační fond J&T přivedly, již tak radostné nejsou. Počty dětí, kterév České republice vyrůstají v dětských domovech, jsou daleko vyš-ší, než by mohly být. Řešení nabízí náhradní rodinná péče. Právě taje jednou z priorit Nadačního fondu J&T pro letošní rok. O tom, s ja-kými úspěchy se zatím kampaň setkala, jsem si povídala s ředitelkouNadačního fondu J&T Marií Oktábcovou.

Marie Oktábcová (34) vystu-dovala Vysokou školu peda-gogickou a od studií se věnuje té-matu ohrožených dětí. V roce 2006nastoupila jako odborný pracovníkdo Nadačního fondu J&T, mezi jehožhlavní priority patří právě pomocdětem, především pomoc v nouzia náhradní rodinná péče. Od roku2008 působí jako ředitelka nadační-ho fondu. Ve volném čase se MarieOktábcová věnuje svým dvěma ma-
lým dětem, poslouchá vážnou hud-bu a ráda čte.

Marie Oktábcová

David Švehlík – natáčení spotu

http://www.neziskovky.cz
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tem, ideálně s vlastní rodičovskouzkušeností. A také takové, kteří se ne-bojí změn. Mají chuť se vzdělávata pracovat na sobě. Je toho hodně…
Může se pěstouny stát i párstejného pohlaví?
Dle zákona se pěstounem může státfyzická osoba, která bude skýtat zá-ruky, že její výchova bude dítěti ku

prospěchu. Dítě může být svěřenojednotlivci nebo do společné výchovymanželů, případně také jen jednomuz  manželů či spolu volně žijícíchpartnerů (vždy se souhlasem tohodruhého). Dítě nemůže být svěřenodo společné pěstounské péče neod-daných partnerů, ale pouze do péčejednoho z nich. Proces prověření i pří-pravného školení však absolvujetespolečně oba dva.Jinak osobně si myslím, že dítě po-třebuje nějakou svou osobu, někoho,komu na něm bude záležet a na kohose dítě či mladý dospělý bude mociobrátit. Není až tak důležité, jestli tenkonkrétní člověk nebo lidé žijí v párustejného pohlaví nebo jsou manželé.
Náhradní rodina –první systémové řešení
Vaše předchozí kampaň Odsouzení.czzaměřená na děti v  kojeneckýchústavech získala první cenu v katego-rii neziskového sektoru v mezinárodnísoutěži European Excellence Awards2011. Čím se od ní liší současnákampaň Hledáme rodiče? Bylo vůbecco zlepšovat?

Kampaně se určitě liší, řekla bych,že i cíle jsou jiné, i když téma ohro-žených dětí zůstává. Kampaní Odsou-zeni.cz jsme chtěli rozvířit diskusio tom, proč je tolik dětí vychovávánov ústavní péči, a upozornit na to, žeje normální, aby děti vyrůstaly v rodi-ně. Pokud ze závažných důvodů nenímožné, aby vyrůstaly ve své biolo-gické rodině, u příbuzných nebo zná-

mých, tak prvním systémovým ře-šením státu má být náhradní rodinnápéče cizích lidí. Kampaň Odsouzeni.cztaké lobbovala za novelu o sociálněprávní ochraně dětí a  jejím schvá-lením se vlastně úspěšně završila.KampaňHledáme rodiče má za cílpomoci najít nové zájemce o pěstoun-skou péči ve všech krajích ČR, zvýšit zá-jem a informovanost o pěstounské pé-či a v neposlední řadě také zvýšit re-putaci pěstounů ve společnosti. Opro-ti Odsouzeným jde čistě o pozitivníkampaň a za to jsem moc ráda.
Jak dlouho kampaň běží?
Kampaň běží od konce září minuléhoroku. Možná jste si všimli billboardů, ci-tylightů, bannerové reklamy na interne-tu nebo televizních spotů. Pomáhajínám také známé osobnosti a odborní-ci tím, že na důležitost pěstounské pé-če upozorňují v médiích nebo jsou při-praveni konzultovat dotazy zájemcůo pěstounskou péči, kteří se hlásí přesnášweb nebo zelenou linku. Nesmímzapomenout ani na mediální partnery,Českou televizi a deníky VLP, kteří námpravidelně poskytují prostor na svýchstránkách a ve svých pořadech.

Jaké má zatím výsledky?
Za tu poměrně krátkou dobu jsmezaznamenali nejen zájem o  bližšíinformace, ale také nabídky podporya pomoci ze strany jednotlivců. Lidé

nás kontaktují přímo prostřednictvímnaší zelené linky a našich faceboo-kových stránek, nebo se spojí s ně-kterou z  našich partnerských ne-ziskových organizací ve svém kraji.Těší nás, že lidé o pěstounské péčiuvažují a  aktivně diskutují. Roz-hodnutí stát se pěstounem totiž nenízáležitost okamžiku. 
Který z televizních spotůkampaně je váš nejoblí-benější?
Líbí se mi všechny. Když jsem je vidě-la poprvé, tak mne opravdu rozesmá-ly. Nedokážu ale být objektivní, pro-tože obecně mám slabost pro Ondře-je Vetchého.
Na co se lidé, kteří váskontaktují, nejčastěji ptají?
Nejčastěji, jak se stát pěstounem, copro to mají udělat, zda může býtpěstounem i jednotlivec a podobně.
Budete nové pěstounskérodiny podporovat i nadále?
Rozhodně ano. Nyní je důležité vybu-dovat funkční síť služeb v celé Českérepublice, aby se pěstouni při tak ná-ročné práci měli na koho obrátit.Ptala se Olga Pohl

Řadíme se ke státům s největším počtem umístěnýchdětí v ústavech.
Mediální trénink
▪ 16. duben 2013
▪ 10.00–17.00
▪ Místo konání: Praha
Máte trému z mikrofonu? Vyhýbáte se mluvení na kameru? Tose snadno může změnit. Přijďte na nově vypsaný kurs a dozví-te se, jak z podobných situací vytěžit maximum pro sebe i provaši organizaci. Zkušené lektorky vás naučí, jak omezit trému,efektivně komunikovat s novináři a získat potřebnou sebejis-totu v kontaktu s médii.
Workshop je určen ředitelům, tiskovým mluvčím, zástupcůmNNO a všem, kdo se věnují public relations na pokročilé úrovnia připravují se na aktivní komunikaci s novináři v tisku, rozhla-se a televizi.
Lektoři: Štěpánka Duchková, Kateřina Jurigová
Cena 2 900 Kč
Možnosti slev: ISIC* – 10%, členové AVPO* – 20%

Saša Rašilov – natáčení spotu

Více informací

„Vždy připraven“

http://www.neziskovky.cz
http://www.odsouzeni.cz
http://www.hledamerodice.cz/
http://www.facebook.com/HledameRodicePestouny
http://www.facebook.com/HledameRodicePestouny
http://www.hledamerodice.cz/tv-spoty.php
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=lektor&idkurzu=424&idlektor=49
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Fairtrade Česká republika sdružujeneziskové organizace i firmy vě-nující se osvětě a obchodu fair trade.Zároveň je národním zástupcem Fair-trade International (FLO) a dohlíží napoužívání certifikační známky FAIR-TRADE® v ČR. Naší vizí je mezinárodníobchod založený na etických prin-cipech, do kterého se mohou zapojitvšichni drobní producenti ze zemíglobálního jihu a který přispívá k rov-noměrnému rozdělení světového bo-hatství.

Naším cílem je zejména
▪ zvyšování obecného povědomío fair trade, jeho principech a cí-lech a poskytování informací
▪ podpora dovozu, certifikace a pro-deje fair trade výrobků a zvyšováníjejich podílu na trhu
▪ dohled nad správným užívánímznámky Fairtrade i  nad dalšímoznačováním výrobků fair tradebudování kapacit v oblasti prode-je fair trade

Fair trade – co to zna-mená?
Fair trade představuje obchodnípartnerství, jehož smyslem je většírovnost v mezinárodním obchodě.Přispívá k udržitelnému rozvoji tím,že zabezpečuje práva drobnýcha znevýhodněných zemědělců a ře-meslníků ze zemí globálního jihu. Fairtrade zajišťuje producentům férovéobchodní podmínky, zasazuje seo dodržování základních norem pra-

covního práva, ochranu životníhoprostředí a zvyšuje informovanostspotřebitelů o situaci malých země-dělců a řemeslníků v tzv. rozvojovýchzemích.Mezinárodní certifikační známkaFAIRTRADE® zaručuje spotřebitelům,že výrobky splňují nejvyšší sociální,

ekonomické a environmentální stan-dardy stanovené organizací Fairtra-de International. Známka FAIRTRA-DE® je udělována konkrétním vý-robkům a nevztahuje se na společ-nosti nebo organizace, které s těmi-to výrobky obchodují.
Fairtrade v Českérepublice
Fairtrade Česká republika je od roku2011 členem AVPO a také řádnýmčlenem Českého fóra pro rozvojovou

spolupráci (FoRS), které funguje jakoplatforma nezávislých neziskovýchorganizací a institucí z akademickésféry z České republiky působícíchv rozvojové a humanitární oblasti.Mezi naše aktivity patří pořádáníseminářů a kurzů, zejména pro zá-jemce z řad obchodníků, komunika-

ce s obchodníky ohledně prodejefairtradových výrobků a také správaznámky FAIRTRADE®. Významnouúlohou Fairtrade Česká republika jesběr dat a  zveřejňování statistiko  prodeji fairtradových produktův České republice. Díky našemu člen-ství ve Fairtrade International mámetato data k dispozici a jsme schopnisledovat vývoj trhu v České republi-ce. Statistiky zveřejňujeme každo-ročně začátkem května v rámci Týdnepro fair trade.
Férová snídaněs přáteli
V tomto roce proběhne již jedenáctýročník Světového dne pro fair trade,který připadá na druhou květnovou so-botu, letos tedy 11. května. Oslavy podnázvem „Férové snídaně ve vašemměstě“ budou mít podobu veřejnýchhappeningů po celé České republice.Lidé budou moci posnídat společněs rodinou, přáteli či sousedy fairtradovévýrobky v parku či na jiném veřejnémmístě. Zapojit se do podpory fair tradetak může každý. Kromě toho budouv průběhu celého týdne od 6. květnaprobíhat nejrůznější oslavy a akce s te-matikou fair trade, o kterých budemeinformovat na webové stráncewww.tydenprofairtrade.cz.Hana Chorváthová,vedoucí sekretariátu

KONTAKT
Fairtrade Česká republikaSokolovská 50, 186 00 Praha 8www.fairtrade-cesko.czinfo@fairtrade-cesko.cztelefon +420 734 336 592www.facebook.com/FairtradeCR

Představení člena AVPO
Lidé, co přiváží čaj a kávu
Kolik z nás nepřežije den bez kofeinu! O kolik chudší by byl svět chutíbez čokolády! Oč více bereme tyhle všední součásti našeho životajako samozřejmost, o to méně víme, odkud pocházejí a jak se žijetěm, kdo je pěstují a zpracovávají. O změnu povědomí spotřebitelůi pracovních a životních podmínek producentů kávy, kakaa a dalšíchsurovin usiluje fair trade, alternativní způsob mezinárodníhoobchodu. Již devět let působí organizace věnující se tomuto tématui v České republice.

Dialog, respekt, transparentnost, partnerství, solidaritaa odpovědnost.

http://www.avpo.cz
http://www.fairtrade-cesko.cz
mailto:info@fairtrade-cesko.cz
http://www.facebook.com/FairtradeCR
http://www.tydenprofairtrade.cz
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Pro každého něco
Zprvu jsme se zaměřovali na pořá-dání akcí pro veřejnost. V roce 2004se nám podařilo získat prostory prokontinuální činnost v areálu historickébudovy Staré Pošty v Běchovicích.V  současné době poskytujeme třiregistrované sociální služby a jednuprorodinnou aktivitu. Pracujeme sevšemi cílovými skupinami – od rodi-čů s nejmenšími dětmi přes dospíva-jící a mladé dospělé po osamělé se-niory. Působíme v lokalitách Praha14, Praha 20 a Praha 21. Opíráme seo činnost profesionálů, strategicképlánování a partnerství s dalšími sub-jekty.
Bezpečné útočiště
„Do klubu chodím už dva roky. Domato mám celkem na nic. Táta dost pijea s mámou nevíme co s tím. Pomohlomi, když jsem se s tím svěřila pracovní-kovi. Doporučil mi, kam se můžemes mámou obrátit a vypadá to, že táta

půjde na léčení. Ulevilo se mi, že jsemto ze sebe dostala, před kamarády jsemse o tom styděla mluvit…“Dospívající mohou navštěvovatdva naše nízkoprahové kluby a po-tkávat naše terénní pracovníky v loka-litách Prahy 20 a Prahy 21. Nabízímejim bezpečný prostor pro vlastní roz-voj, podporu a pomoc v situacích, kdysi nevědí rady. Rozšiřujeme jejichživotních příležitosti, zprostředková-váme jim řešení problémů a zmírňu-jeme nebezpečí, která jim hrozí.
Podpora rodinám
„Před rokem jsem se zase vrátila dopráce. Po pěti letech na rodičovské tobyla celkem změna. Teď mi přijde, že mivše přerůstá přes hlavu. Po celém dnipráce si doma děti dělají, co chtějí. Ja-ko by neměly žádné hranice. Nechce semi na ně pořád jen křičet, přece musíbýt jiná možnost! Zkusím kurz o výchov-ných postupech v Centru pro rodinu ne-bo si aspoň domluvím konzultaci…“Centrum pro rodinu v Újezdě nadLesy reaguje na potřeby rodin v růz-

ných životních etapách, nabízí mož-nost navazovat nová přátelství, zori-entovat se v aktuální situaci, vzdě-lávat se a získávat nové zkušenosti.Témata, kterých se dotýkáme, jsou:rodina, vývoj dítěte, komunikace v ro-dině, životní pilíře, konflikty, práce

a rodina, zdravý životní styl a mnohádalší, která jsou pro obyvatele ak-tuální.
Jsme v terénu
„Střední jsem nedodělal, nebavila mě.Zkoušel jsem tři různý a všude to bylostejný. Teď je mi pětadvacet a pořád semi nedaří najít práci. Doma se věčněhádáme, že mě naši musí živit. Vy-hrožují, že mi sbalí věci a že se o sebebudu muset začít starat sám. Jenže – tose lehko řekne. A co teprve, kdyby vědě-li o tom dluhu, co mám u dopravníchpodniků…“Komunitní terénní program jenovinkou v činnosti organizace a zá-roveň si vysloužil prvenství v celémhlavním městě. Jeho posláním je usi-lovat o sociální začlenění a pozitivnízměnu v životním způsobu jedinců,kteří se ocitli v nepříznivé sociálnísituaci. Naše terénní práce má cha-rakter komunitní práce, zaměřujemese na to, abychom znali svou lokalituse všemi skupinami, které potřebujísociální službu.
Jsme v pohybu
Jak naznačuje náš název, naše orga-nizace je aktivní, jen tak neustrne. Má-me za sebou zásadní vývoj, za nímžstojí nemalé lidské úsilí a který by ne-byl možný bez podpory dlouhodobýchpartnerů –ministerstva, kraje, měst-ských částí, odborných partnerů,sponzorů a příznivců. Velká část vý-sledků naší práce se podařila právědíky nim. Věříme, že se nám společný-mi silami ještě mnohé podaří.Mgr. Ivana Štefková,ředitelka

Představení člena AVPO
Neposeda – pro lepší život
Do okrajových částí Prahy se často jezdí jen bydlet. K tomu, aby setam dalo také dobře žít, je nutné víc než jen zástavba. Proto vznikloobčanské sdružení Neposeda, jež je hybnou silou komunitního životana východním okraji Prahy. Před čtrnácti lety tento počin vzbuzovalrozpaky, dnes vzbuzuje zájem. Na periférii metropole převažujevýstavba v podobě rodinných a bytových domů, najdete tu zeleňi volný prostor. Zároveň však chybí řada služeb a většina obyvateldojíždí za prací do centra. Neposeda nabízí místním lidem služby,které by pro ně byly jinak těžko dostupné, a také možnost aktivněse podílet na dění v místě, kde žijí.

http://www.avpo.cz
http://www.dobrovolnik.cz
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FUNDRAISING,MARKETING A PR
Jednání s dárcempo telefonu
19. 4. 2013
Kurz vám pomůže k  úspěšnějšímunavázání prvotního kontaktu s dárcem.Naučíte se lépe pracovat s  (často)mylnou představou, že vše je potřeba řícthned, rychle a mnohoslovně. Zvýšítesvou šanci na osobní setkání s dárcema vytvoříte si lepší vyjednávací pozici projednání o daru s firemním dárcem.Více informací ▸
Základy individuálníhofundrasingu se zamě-řením na metodudirect mailingu
22. 4. 2013
Kurz Vás seznámí se základy indivi-duálního fundraisingu, především s me-todou tzv. direct mailingu (oslovování li-dí s žádostí o dar formou e-mailu či do-pisu). Dozvíte se, jak začít, na co si dátpozor a jaké jsou výhody a nevýhody in-dividuálního fundraisingu.Více informací ▸
Individuální fundrasing(akreditovaný kurz)
24. 4. 2013
Díky tomuto kurzu nahlédnete doskrytých pokladnic. Lépe si ujasnítejednotlivé metody individuálního dár-covství a možnosti jejich využití provaši organizaci, ozřejmíte si možnánebezpečí i nové výzvy.Více informací ▸

OSOBNOSTNÍROZVOJ
Strategie neverbálníkomunikace
10. 4. 2013
Kurz vám pomůže ujasnit si jednot-livé oblasti neverbálního sdělování,ověřit si dosavadní zkušenosti s po-rozuměním řeči těla prostřednictvímtestů, her a tréninku interakcí. Od-halíte nejrůznější mýty a nepřes-nosti týkající se neverbální komu-nikace, budete se moci věnovatsignálům, které vám umožní lepšíporozumění vašim partnerům v ko-munikaci. Více informací ▸

Typologie pro život
26. 4. 2013
Prostřednictvím kurzu lépe porozu-míte chování jednotlivých typů lidía objevíte způsoby efektivnější ko-munikace s nimi. Dozvíte se o růz-ných druzích motivace, blíže pozná-te vlastní slabiny a – to především –naučíte se těžit ze svých silnýchstránek. Více informací ▸

LEGISLATIVAA ÚČETNICTVÍ
Nový občanský záko-ník z pohledu obecněprospěšnéspolečnosti
11. 4. 2013
Díky kurzu se lépe zorientujete v novéprávní úpravě a snáze naleznete od-pověď na otázku, zda zůstat obecněprospěšnou společnosti či se podlenového OZ stát ústavem, nadací ne-bo nadačním fondem.Více informací ▸

ŘÍZENÍ A VEDENÍ
Jak vytvořit fungujícísprávní raduv neziskovce
9. 4. 2013
Tento kurz vám pomůže porozumětvýznamu a úloze správní rady v or-ganizaci. Dozvíte se, jak být kompe-tentním ředitelem ve vztahu kesprávní radě či kompetentním členemsprávní rady. Budete moci lépe vyu-žívat potenciálu, který správní radajako celek má a zlepšit komunikaci sesprávní radou. Více informací ▸
Plány osobního roz-voje zaměstnancůjako nástroj motivace,stabilizace a součáststandardů kvality
16. 4. 2013
Účast na kurzu posílí vaše manažerskékompetence v personálním řízení or-ganizace. Procvičíte si tvorbu plánůosob-ního rozvoje pro své pracovníky, budetemoci využívat plánůosobního rozvoje co-by prostředku interní supervize.Více informací ▸

Motivace a výkonnostpracovníků
17. 4. 2013
Kurz přispěje k vaší schopnosti mo-tivovat pracovníky a přezkoumávatjejich individuální výkonnost s ohledemna jednotlivé aspekty jejich práce. Zís-káte nové zkušenosti se stanovovánímkritérií hodnocení výkonnosti pracovní-ků i kontrolou jejich práce.Více informací ▸
Dejte podřízenýmšanci pracovat za vás!
18. 4. 2013
Na kurzu se seznámíte s  různýmistyly vedení lidí a jejich klady i zápo-ry. Naučíte se analyzovat potenciáljednotlivce z hlediska jeho schopnos-tí, postojů a vlastností a nahlédnetedo tajů lidské motivace. Díky tomubudete moci lépe vyhodnotit poten-ciál stávajících stimulačních faktorů.Více informací ▸

SOCIÁLNÍ OBLAST
Jak se domluvits klientem – úvoddo problematiky
15. 4. 2013
Díky tomuto kurzu lépe porozumítesami sobě a tím i uživatelům. Doká-žete lépe a efektivněji komunikovats uživateli v tíživých situacích a efek-tivněji se dostávat k osobním cílůmklienta. Kurz vám dále pomůže v uvě-domění si hranic vaší profese a tímvám ulehčí vlastní práci.

Více informací ▸

Dokumentace v soci-álních službách podlestandardů kvalitysociálních služeb(akreditace MPSV)
6. 5. 2013
Akreditovaný kurz (MPSV) vám pomů-že rozpoznat rozdíly mezi internímipředpisy, vnitřními směrnicemi, me-todikami, řády a jinými formami or-ganizačních předpisů. Zorientujete seve stávající formě a nastavení systé-mu vedení dokumentace sociální služ-by. Porozumíte povinnostem pro ve-dení dokumentace dle zákona o soci-álních službách a zákona o ochraněosobních údajů. Účast na kurzu váspodpoří v zavedení flexibilní a prak-tické dokumentace sociálních služebve vaší organizaci. Dokážete vytvořitživotaschopný systém manažerskéhoinformačního prostředí v organizacipráce pro cílovou skupinu regis-trované sociální služby. Zbavíte sezbytečných „papírů“!Více informací ▸
Komunikace s klien-tem v poradentství(akreditace MPSV)
7. 5. 2013
Kurz vám pomůže nalézt nejvhodnějšíformu řízeného individuálního roz-hovoru, zorientovat se při identifika-ci problému daného klienta/ky a po-rozumět hranicím při přebírání odpo-vědnosti za vlastní jednání a jednáníklienta/ky. Získáte lepší přehledo  psychologických metodách uží-vaných v poradenství (např. kogni-tivně-behaviorální terapie, systemickédotazování apod.).Více informací ▸

Kurzy duben 2013

STAŇTE SE SPOLUTVŮRCINAŠICH KURZŮ!
Máte návrh, v jaké oblasti byste se chtěli
vzdělávat? Co se potřebujete dozvědět
nejvíce? Návrhy zasílejte poštou na
adresu Neziskovky.cz, o.  p.  s., Malé
náměstí 12, 110 00 Praha 1 (dopis
označte heslem KURZY) nebo e-mailem
na adresu: zpravodaj@neziskovky.cz

http://www.neziskovky.cz
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=404
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=426
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=422
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkurzu=394
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=402
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=443
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=401
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=442
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=440
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=436
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=413
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=406
mailto:zpravodaj@neziskovky.cz
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=403
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Účelem seminářů je zvýšit obecnéprávní povědomí (zejména) manaže-rů či členů orgánů neziskových or-ganizací a pomoci jim, aby si v přípa-dě potřeby dokázali pomoci sami.V duchu známého čínského příslovíjde o snahu naučit účastníky seminá-ře „lovit ryby.“ V současnosti jsou nej-častějším tématem změny souvisejí-cí s rekodifikací soukromého práva,tj. zejména novým občanským záko-níkem. Tyto změny se týkají napříkladobčanských sdružení a jejich „přemě-ny“ na spolky, obecně prospěšnýchspolečností a také nové úpravy nada-cí a nadačních fondů. Všechna tatotémata vyvolávají v neziskovém sek-toru nejistotu, což se projevuje zvý-šeným zájmem o naše semináře.

Ryba na jeden den
Právní konzultace naopak představu-jí, v duchu uvedeného přísloví, „rybu najeden den.“ Tedy řešení akutní, bezpro-střední potřeby či problému. Nej-častějšími tématy jsou založení ne-ziskové organizace (občanského sdru-žení, obecně prospěšné společnosti,nadace, nadačního fondu), jejich změ-ny, případně řešení krizových situací,které vyplývají z jejich každodenníhofungování. V poslední době je velmičastou agendou řešení postupu pře-měny občanských sdružení na obecněprospěšné společnosti podle nově při-jatého tzv. „transformačního zákona“.Nejčastějšími otázkami, které mi klien-ti při konzultacích kladou, jsou:

▪ jaká je vhodná právní forma protu a tu neziskovou aktivitu?
▪ jak správně založit obecně pros-pěšnou společnost, občanskésdružení, nadaci, nadační fond?
▪ co pro naši organizaci bude zna-menat nový občanský zákoník, ja-ké změny je třeba provést?
▪ jak nejsnáze transformovat ob-čanské sdružení na obecně pros-pěšnou společnost?
Toto je samozřejmě pouze výběrz nejčastějších otázek – v praxi řeším

také problémy z pracovněprávní ob-lasti (pracovní smlouvy, výpovědiapod.), problematiku projektů (part-nerské smlouvy, vyúčtování), tema-tiku spojenou s veřejnými zakázkami,dary a sponzorskými příspěvky, ve-řejnými sbírkami a další. Konzultaceposkytuji všemi možnými formami,

tedy nejen osobně, ale i prostřednic-tvím e-mailu, telefonu, Skype apod.V praxi se k dosažení optimálního vý-sledku tyto komunikační metodyčasto kombinují podle možností a po-třeb mých i klienta.
Služby na míru
Někde na pomezí obou výše popsa-ných služeb jsou tzv. semináře naklíč, které kombinují prvky seminářei konzultace. Obzvláště úspěšné jsouv regionech, v nichž nepůsobí žádníprávníci se specializací na neziskovýsektor – pro organizace (např.) z Jiho-moravského kraje je obvykle časověi finančně nerentabilní jet na seminářči konzultaci do Prahy. Proto je častýmjevem, že se více organizací domluvía objednají si seminář/konzultaci naklíč přímo v místě jejich působení ne-bo v jeho bezprostředním okolí.Obor práva v očích laiků často po-strádá logiku, ovšem chyby, jichž se z ne-

znalosti mohou dopustit, mohou pro němít zásadní důsledky. Pokud dojde nasložitější právní záležitosti, doporučujinespoléhat na zdravý selský rozum, aleraději vyhledat odborníka. Společnědokážeme problémům předejít, a pokudjižnastanou, efektivně jim čelit.Mrg. Petr Vít

Dobrá praxe
Právo – chce to víc než selský rozum
Právo je disciplína složitá, v čase nesmírně proměnlivá a pro mnoholaiků velmi těžko uchopitelná. Právní služby, které formou seminářůči konzultací poskytuji, jsou proto různorodé a s radostí konstatuji,že i vcelku hojně vyhledávané.

Vystudoval obor právo naPrávnické fakultě UniverzityKarlovy v Praze. Problematice ne-ziskového sektoru se věnuje od roku2005. Kromě poskytování lek-torských a  konzultačních služebpracuje též jako právník pro obecněprospěšnou společnost Neziskov-ky.cz a Asociaci veřejně prospěšnýchorganizací. Ve spolupráci s těmitoorganizacemi se podílí též na tvor-bě nové legislativy – namátkou tzv.„velké novele“ zákona o  obecněprospěšných společnostech, připo-mínkování nového občanskému zá-

koníku, v současnosti pak zákonao veřejně prospěšnosti nebo záko-na o daních z příjmů.

Mgr. Petr Vít

Leckteré změny vyvolávají v neziskovém sektoru nejistotu– řešení nabízejí konzultace.

▪ 14. 4. 2013
Nadace Anny Lindhové
Podpora projektů na témaobčanské společnostiv euro-středomořském regionuOblast podpory: vzděláváníKontakt: www.euromedalex.org

▪ 15. 4. 2013
Nadace Umění pro zdraví
Oblast podpory: kultura, sociální/zdravotní/humanitární oblast, vzdě-lávání, volný časKontakt: 733 389 009;umeniprozdravi@volny.czAdresa: Jilská 14, 110 00 Praha 1

▪ průběžná uzávěrka
Nadace Bohuslava Martinů
Oblast podpory: kulturaKontakt: martinu@martinu.cz;257 313 104; 257 320 076;257 323 761 (fax)Adresa: Náměstí Kinských 3,150 00 Praha 5

▪ průběžná uzávěrka
Česká střelecká nadace
Oblast podpory: volný čas, ostatníKontakt: info@czub.czAdresa: Svatopluka Čecha 1283, 68827 Uherský Brod

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

Grantový kalendář

Více informací

Více informacíVíce informací

Více informací

http://www.neziskovky.cz
mailto:umeniprozdravi@volny.cz
mailto:info@czub.cz
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3322
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3523
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3525
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3515
mailto:martinu@martinu.cz
http://www.euromedalex.org/
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P ři praktické péči o krajinu se vy-dáváme kosit louky, o které sečasto majitel nemůže nebo nechcestarat, v beskydských lesích vysazuje-me původní druhy stromů, založilijsme i vlastní záchranný sad krajovýchodrůd ovoce. Na důležitých povodíchv Moravskoslezském a Zlínském krajijsme se pustili do boje s invaznímirostlinami, zejména křídlatkou. Dosudse Salamandru podařilo zlikvidovatkřídlatku na ploše 1/3 Moravskoslez-ského kraje. Rozsah této doposud

úspěšné péče nemá v ČR, a pravdě-podobně ani v Evropě, obdoby. Vespolupráci s odborníky se věnujemebotanickým, zoologickým, lesnickým

a dalším průzkumům a navrhujemepostupy péče v chráněných územích.Snažíme se také o zapojení veřejnosti– provozujeme informační portálo přírodě Beskyd Valašská krajina. Dá-le vydáváme neotřelé letáky, příručkya publikace s poutavými informacemi,např. jak na svou zahradu přilákatmotýly. Jsme hrdí i  na čtvrtletníkZpravodaj CHKO Beskydy, který přiná-ší zajímavé články a úvahy z prostředíCHKO. Navrhujeme a realizujeme na-učné stezky tak, aby byly dobrodružnéa nadchly své návštěvníky pro tajem-ství beskydské přírody.
Sbírka pro motýla
ČSOP Salamandr dlouhodobě realizujeněkolik velkých projektů. Výsadba pů-vodních druhů stromů do beskyd-ských lesů má za cíl obnovu přirozené

skladby lesa a boj se smrkovou mo-nokulturou. Do boje s nelegálním moto-krosem v přírodě jsme se pustili pro-střednictvím stránek Zákaz-vjezdu.cz.

Na záchranu úžasného a velmi ohro-ženého motýla – modráska černo-skvrnného – jsme vyhlásili veřejnousbírku. Ve spolupráci s Akademií vědČR sledujeme v  Beskydech pohyb

velkých šelem pomocí fotopastí a spe-ciálních obojků. V letošním roce rozší-říme naši péči o orchidejové a mod-ráskové louky i o chov ovcí. Nezapo-mínáme ani na malé projekty, dokterých se často snažíme zapojit míst-ní obyvatele, jako např. do výsadbyalejí nebo ochrany šafránů. Těšíme setaké z toho, že se nám daří navazovatspolupráci s firmami v oblasti firemní-ho dobrovolnictví a  doufáme, žedobrovolníků, ať už firemních nebo in-dividuálních, bude stále přibývat.
Tréma ustupuje,kontakty přibývají
Naše úspěchy jsou mimo jiné vý-sledkem systematického vzdělávání.Sama jsem se zúčastnila několikakurzů zaměřených na PR, marketinga fundraising pořádaných Neziskov-kami.cz a oceňuji osobní přístup lek-torů i to, že sami lektoři mají s ne-ziskovým sektorem bohaté zkušenostia vědí, čím si procházíme my. Prak-tické nácviky nejrůznějších situací, kte-ré účastníky kurzu čekají v praxi, jsouskvělým prostředkem k získání většíjistoty a odstranění chyb. Přínosem jei zpětná vazba od kolegů v kurzu a vě-domí, že v tom nejste sami. V rámciMediálního tréninku nás školila takéŠtěpánka Duchková a její rady a fígle,jak se chovat před kamerou a noviná-ři jsou neocenitelné. A fungují! Zú-častnila jsem se také modulovéhokurzu Cesta z krize a zvláště jeho po-slední část (Web 2.0 aplikace pro mar-keting NNO) mě nadchla. Z každéhokurzu jsem si odnesla nové poznatky,o trochu méně trémy a dobrý pocitz nově navázaných kontaktů.Zdenka Vaníčková

Salamandr v srdci Beskyd
Na „trhu“ neziskových organizací působí Český svaz ochránců přírodySalamandr již třináctým rokem. Své sídlo má v srdci Beskyd v Rožnověpod Radhoštěm a za své poslání si zvolil péči o beskydskou přírodupro zvířata i lidi. Heslem Salamandru je „Chránit přírodu a nenaštvatvšechny kolem sebe“.

Beskydská krajina je překrásná, bez péče a ochrany se však neobejde. FOTO: Martin Konupka

Ač původem z Krušných hor, doBeskyd se zamilovala na prvnípohled. V současné době pracuje ja-ko fundraiserka v ČSOP Salamandr.V organizaci má na starosti také PR,marketing a koordinaci dobrovolní-ků. V  neziskovém sektoru se po-hybuje od roku 2009 a dodnes po-máhá jako dobrovolnice při pořá-dání kulturních a sportovních akcíchpro děti i dospělé.

Zdenka Vaníčková

Dobrá praxe

„Chránit přírodu a nenaštvat všechny kolem sebe“

Modrásek černoskvrnný je doma užjen na Valašsku. FOTO: Marek Vojtíšek

http://www.neziskovky.cz
http://www.zakaz-vjezdu.cz
http://new.valasskakrajina.cz/
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kde získáte odpovědi mimo jiné na otázky
▪ Proč je měření dopadu aktivit a projektů NNO tak důležité?
▪ Jaké nástroje lze ke kvantifikaci dopadu NNO využít?
▪ Jak prezentovat užitek a dopad činností NNO široké veřejnosti?
▪ Jak začlenit měření dopadu aktivit NNO do vlastní organizace?

Na konferenci vystoupí:
▪ Jiří Krátký, SROI.CZ – Společenská návratnost investic – Analýza SROI a její uplatnění v praxi
▪ Nick Allen, Alma Global Consulting – Jak změřit efektivitu NNO na internetu?
▪ Michal Urban, Odbor pro mládež MŠMT – Jak vyčíslit hodnotu dobrovolné práce?
▪ Veronika Kyzlíková, Ogilvy Public Relations, s. r. o. – Komunikace dopadů a užitečnosti

NNO navenek
▪ Petra Francová, People Planet Profit, o. p. s – Měření dopadu sociálního podnikání
▪ Pavel Bachmann, Univerzita Hradec Králové – Jak měřit transparentnost NNO?

Vstup na konferenci je ZDARMA
Registrace na konferenci je možná do 30. dubna 2013 na ngomarket@forum2000.cz

Asociace veřejně prospěšných organizacía Nadace Forum 2000
Vás srdečně zvou na odbornou konferenci

PROKÁZAT = ZMĚŘIT aneb může neziskováorganizace obhájit svoji užitečnost?

2. května 2013Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6KDY A KDE?

Více informací

I N Z E R C E

http://www.neziskovky.cz
mailto:ngomarket@forum2000.cz
http://www.forum2000.cz/cz/projekty/ngomarket/2013/program/konference--prokazat---zmerit-/
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V rámci sekce Krizová, humani-tární a rozvojová pomoc to budeČlověk v tísni, UNICEF či SIRIRI. V ob-lasti kultury, sportu a volného časuse můžete těšit na pestrou nabídkuTancem Praha počínaje a občanskýmsdružením Adrenalin bez Bariér kon-če. Kategorii Lidská práva a podporademokracie zastupují NESEHNUTÍ,Hnutí za aktivní mateřství a další.Tradičně největší zastoupení másekce Sociální služby a zdraví, v níž semimo jiné představí Pražská organiza-ce vozíčkářů, Federace přátel a rodičůsluchově postižených či Život 90, po-máhající seniorům. V kategorii Výchova,vzdělání a výzkum se můžete těšit naAPERIO – společnost pro zdravé rodi-čovství a Prázdninovou školu Lipnice.Hnutí Duha, Zelený kruh – Asociace

ekologických organizací a Nadace naochranu zvířat budou patřit k zástup-cům z oblasti životního prostředí.
Co nabízímeneziskovkám
Veletrh zahájí odborný dopoledníprogram pro NNO a firmy. V Ballingo-vě sále se uskuteční praktický work-shop s Nickem Allenem, zakladate-lem serveru Donordigital, jenž mádlouholeté zkušenosti s budovánímneziskových organizací, fundraisin-gem a PR. Současně bude v Nočnístudovně probíhat Panel dárců se zá-stupci korporátních subjektů. V ka-várně Traverza bude možné navštívit2. ročník setkání zástupců neziskoveka  firem s  názvem Dobrý obchod

(k účasti na tomto setkání je třeba sepředem registrovat, bližší informacenajdete na našem webu).
Pro širokou veřejnost
V 11 hodin se veletrh otevře široké ve-řejnosti a návštěvníkům nabídne celoupaletu aktivit a zajímavostí. Doporu-čujeme například prezentaci organiza-ce Lékaři bez hranic či před-náškuo významu čtení pro děti, která před-staví projekt Celé Česko čte dětem.Ekologický právní servis budeprovozovat mobilní právní poradnu,společnost Fokus přivítá návštěvníkyve své psychomaringotce a Městskáknihovna v Praze přistaví minibusjménem Oskar plný knih s neziskovouliteraturou.

Dva bonbónky předveletrhem
Do veletrhu proběhnou ještě dvě za-jímavé akce. Jedná se o workshop„Neziskovky na sociálních sítích“,pořádaný 16. dubna ve spoluprácis Informační kanceláří Evropskéhoparlamentu v ČR. Účast je zdarma, jevšak nutné se předem zaregistrovat.2. května se v pražské NTK usku-teční konference s  názvem „PRO-KÁZAT = ZMĚŘIT aneb Může ne-zisková organizace obhájit svoji uži-tečnost?“ Odborná konference s me-zinárodní účastí, kterou pořádá Na-dace Forum 2000 s Asociací veřejněprospěšných organizací, si klade zacíl zlepšit schopnost neziskových or-ganizací změřit a kvantifikovat dopadvlastní činnosti. Máte-li zájem sekonference zúčastnit, zaregistrujte sedo 30. dubna.Zájemcům o registraci na NGOMarket připomínáme, že ještě majímožnost. O programu celé akce sedozvíte více na www.ngomarket.cz,můžete nás sledovat také na Face-booku. Nadace Forum 2000

3. květen, kdy se uskuteční 14. ročník NGO Marketu, je nám zaseo něco blíže. Program, jehož představení jsme slíbili v posledním vydáníSvěta neziskovek, nabírá konkrétní obrysy. Letos se na veletrhupředstaví téměř 200 neziskových organizací z celé České republiky,a to v sedmi kategoriích.

P ůlroční debata postupně otevřeosm diskusních témat, v jejichžrámci dostane slovo odborná i laickáveřejnost. Středobodem těchto dis-kusí je web www.ceskomluvi.cz. Podčlánky k jednotlivým diskusním téma-tům můžete připojovat své komentá-ře i vy. Kromě otázek tam naleznetei teze odborníků účastnících se tema-tických Kulatých stolů SKAV a EDUin.Svůj názor můžete vyjádřit také v sek-

cích „Hlasujte, co máme umět“a „Debatujte, kde je česká škola“. Dá-le připravujeme interaktivní herníprostředí „Vytvářejte vzdělávání bu-doucnosti“, které umožní vyzkoušetsi tři možné scénáře budoucnostia v každém z nich zažít jiné modelyvzdělávání.
Přispět můžete i vy
Před zahájením kampaně jsmev  Centru současného umění DOXuspořádali setkání neziskových or-ganizací v oblasti vzdělávání. Setkáníproběhlo 9. ledna a sešlo se na němna 80 zástupců z  téměř 50ti ne-ziskových organizací. Cílem akce bylonajít cesty ke spolupráci a zapojeníNNO do kampaně. Máte-li zájem, při-dat se můžete i nyní. Nabízí se vámmožnost publikovat tematické články

přímo na našem webu. Výstup z těch-to příspěvků a debaty, kterou vyvola-jí, budeme prezentovat ministerstvuškolství, které paralelně pracuje nadokumentu Strategie vzdělávání2020.Další možností pro NNO je zapojitse do kampaně jako její partneři.Chystáte-li v následujících měsícíchkonferenci, kulatý stůl, vydání knihyči metodiky, určitě najdeme možnost,jak vaši aktivitu v rámci kampaně pre-zentovat.
Co ještě se chystá
Součástí kampaně jsou odbornéworkshopy „Vize vzdělávání“ v regio-nech, kulturní akce, otevřené akcevzdělávacích institucí „Zažij vzděláváníjinak“ a  další neformální setkání.Společně s občanským sdružením

META připravujeme například work-shop věnovaný reflexi českého škol-ství určený učitelům – cizincům, kte-ří působí v rámci českého vzdělávací-ho systému. Znáte-li nějakého učite-le/učitelku – cizince na základní čimateřské škole, určitě jim o této akcidejte vědět.Velmi uvítáme, když se neziskovéorganizace v Praze i v regionech za-pojí do chystané otevřené akce vzdě-lávacích institucí „Zažij vzděláváníjinak“, která proběhne 1. června.Debatu uzavře velký workshop ve-dený metodou Future Search, jehožúčastníci by měli společně shrnouta formulovat závěry z diskusí a dílenv krajích. Následně pak směřujemek veřejnému slyšení v Poslaneckésněmovně, kde chceme předat výstu-py šestiměsíční debaty poslancůma zástupcům MŠMT.
Když chcete vědět víc
Navštivte webové stránky kampaněČesko mluví o vzdělávání. Najdetetam veškeré aktivity spřátelených or-ganizací a pořadatelů. Zaregistrujtese k odběru našeho newsletteru a ak-tuální informace vám budou choditpravidelně. Když dáte o kampani vě-dět i kolegům, přátelům a známým,můžeme dosáhnout toho, že sev Česku bude o vzdělávání mluvit tak,aby to bylo slyšet. Kateřina Lánská

Vzdělávání konečně na tapetě
Je dobré rozdělovat děti do různých vzdělávacích cest? Co motivujeučitele k dobré práci? Kde jsou slabá a silná místa krajského a obecníhořízení ve školách? To jsou jen některé otázky, o kterých se diskutujev rámci kampaně „Česko mluví o vzdělávání“. Jejím cílem je vyvolatcelospolečenskou debatu, která pomůže řešit dva klíčové problémyvzdělávání: jasně formulované cíle vzdělávání a kontinuitu vzdělávacípolitiky. Ta se totiž u nás mění s každou výměnou ministra školství.

Kampaň

NGO Market již za měsíc
Akce

http://www.neziskovky.cz
http://www.ceskomluvi.cz
http://www.ceskomluvi.cz
http://www.ceskomluvi.cz
http://ceskomluvi.cz/registrace/
http://www.ngomarket.cz
mailto:ngomarket@forum2000.cz
https://www.facebook.com/NGOmarket
mailto:ngomarket@forum2000.cz
http://www.ngomarket.cz
https://www.facebook.com/NGOmarket
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Anketa
V těchto dnech na Ministerstvu financí vzniká nový zákon upravující daň z příjmu. Počítái s úpravou výhod pro neziskové organizace a nově i pro organizace se statusem veřejnéprospěšnosti. Zatím to vypadá, že stát nepřijde s novými benefity, ale bude se držet těchdosavadních.
Jak vnímáte dosavadní rozhodnutí státu vázat na statusveřejné prospěšnosti pouze dosavadní benefity?
Podpořili byste možnost 100% slevy na dani z příjmu proorganizace se statusem veřejné prospěšnosti?

Pakliže by to mělo dopadnouttak, že současné benefity zů-stanou pouze organizacím se za-psaným statusem veřejné prospěš-nosti a těm, co si status nezapíší, byťbudou veřejně prospěšní, nezůstanev  podstatě nic, pak jsme experi-mentem se zápisem statusu zhorši-li situaci části neziskového sektoru.Kdybych měl označit viníka situace,nejsou to neziskové organizace, kte-ré na konstrukci zákona o VPO s Mi-nisterstvem spravedlnosti téměř rokspolupracovaly, ale je to Minis-terstvo financí, které počkalo dokonce a  „navázalo“ na příslušné„úrovně“ veřejné prospěšnostijednotlivé benefity. Vytvořilo si v no-velizaci daní z příjmů nový konceptveřejně prospěšného poplatníka.K tomu přidalo sérii výjimek a výji-mek z výjimek a pod rouškou zjed-nodušení současného stavu prak-ticky nastavuje filozofický rámec da-ňových benefitů.

Pokud má mít zapsaný status proorganizaci nějaký efekt, musí jít nadrámec současných benefitů. Motiva-ce pro zápis musí být pozitivní. Do-mnívám se, že 100% sleva je obtížněprosaditelná hranice. Navrhuji pro-to: nemluvme o 100% slevě, ale ozvednutí hranice pro snížení zákla-du daně. Anebo se pojďme zamys-let ještě nad praktičtějším řešením,které přináší úsporu jak na straněNNO, tak i na straně státní správy.Konstatujme, že do určité hranicepříjmů organizace není povinna po-dávat daňové přiznání a její veške-ré příjmy jsou do této hranice oddaně osvobozeny.

Aleš Sedláček
Předseda České rady dětí a mládeže V souvislosti s novým občans-kým zákoníkem se nyní promě-ňují nejen právní formy NNO, alei podmínky registrace, nároky ve-řejnosti na transparentnost, daňovéúlevy i celkový stav veřejných roz-počtů (k horšímu). Je to největší vl-na změn pro NNO od roku 1990.Takové změny nemohou zůstatu dílčích kroků, ale musí mít sou-hrnnou vizi, aby to pestrý neziskovýsektor v České republice zvládl bezújmy. Takovou vizí může být širokánepřímá (daňová) podpora nezis-kovek v čase transformace a obec-ného úbytku grantů, ale ta na straněveřejné správy zatím chybí.Vázat na status veřejné pros-pěšnosti pouhé dosavadní benefity– pozor! – znamená zároveň okrájetbenefity u ostatních NNO (včetněslev na dani a odpočtů pro dárce iobdarované). A to je zcela nelogickév situaci, kdy klesl objem grantů proneziskovky o 40 až 85 % a tyto jsoufinančně destabilizovány. Podporastatusu veřejné prospěšnosti, kteráje pozitivní, je tak bohužel do-provázena existenčním ohrožením

pro malé, méně profesionalizovanéneziskovky – a takových je u násvětšina. Zkušenosti ze zahraničíukazují, že odstranění benefitůskokem prostě nic neřeší. Zavedeníveřejné prospěšnosti s radikálnímpřerozdělením benefitů bývá do-provázeno odumřením významnéčásti neziskových organizací.Odpovědí na druhou otázku jetedy ano, podpořila bych takovýbenefit pro organizace se statusemveřejné prospěšnosti – za předpo-kladu, že bude benefitem navíca budou zachovány stávající bene-fity pro ostatní NNO. Jinak nám ta-dy místo zdravého, transparentní-ho neziskového sektoru zůstanesektor těžce okleštěný a s ním při-jde česká společnost o nenahradi-telné veřejné služby.

Júlia Sokolovičová
ředitelka kanceláře Zeleného kruhu

Fórum dárců se svými členy prů-běžně diskutuje o legislativnícha daňových podmínkách pro jejichfungování. Proto pro nás bude vždyklíčové bojovat za lepší daňové pod-mínky pro nadace a nadační fondy,ale samozřejmě i pro zbytek sekto-ru. V tomto ohledu jsme také před-kládali své návrhy a připomínkovali

stávající. Pokud dnes existuje poli-tické zadání zpracovat daňové změ-ny takto, je na neziskovém sektoru,aby si postupně vyjednával po-třebnou politickou podporu ze stra-ny státu. My se o  to pokoušíme.Stávající návrh jsme prostřednictvímVýboru pro legislativu a financováníRady vlády pro NNO připomínkova-li a podíleli jsme se na vyjasnění ně-kterých návrhů. V této fázi se snaží-me vyjednat maximum možného. Podpoříme jakékoli změny, které

Klára Šplíchalová
výkonná ředitelka Fóra dárců

v diskusích podpoří naši členovéa které budou zpracované v kontex-tu dalších změn a budou dávat smy-sl. Někdy se neziskové organizacemálo věnují celkovému konceptudaňové změny a zaměřují se pouzena takzvané daňové slevy. Ale i způ-sob, jakým se budou definovat pří-jmy neziskovek, může mít vliv nacelkovou daňovou a administrativnízátěž. 

http://www.neziskovky.cz
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1Papežský stolec patří k nejstar-ším nepřetržitě obsazovanýmúřadům na světě. Odhadnete, koliká-tým papežem je nedávno zvolenýFrantišek?a) 266.b) 322.c) 187.d) 666.2Ke starobylým institucím patří ne-odmyslitelně i bohatá symbolika.Ve spojení s papežem se někdy můžeobjevit symbol obráceného kříže. Ví-te, co v této souvislosti znamená?a) jde o symbol vítězství církve nadďáblemb) připomíná se tak, že papež je ná-sledovníkem sv. Petra, který ze-mřel ukřižován hlavou dolů

c) obrácený kříž symbolizuje Kristovovítězství nad smrtíd) katolická církev tento symbol ne-používá, objevil se pouze jakoprovokace satanistů3Za svoji dlouhou historii prožilopapežství období slávy i pádya ponížení. Hrůzné události se ode-hrály v Římě například na samémkonci 9. století. Papež Štěpán (896-897) tak nenáviděl svého předchůd-ce papeže Formosu (891–896), že:a) nechal vyvraždit celý rod Formosůb) všechny jeho blízké úředníky pro-dal do arabského otroctvíc) ve Formosově paláci nechal zříditnevěstinecd) nechal vykopat a soudit Formo-sovu mrtvolu

4Papežové už dávno nejsou jen li-dé víry stranící se okolního svě-ta, případně intrikáni, které známez televizních seriálů. Zvlášť v posled-ních sto letech proslula řada z nichi  svými zálibami v  oblasti umění,sportu nebo vědy. Víte, čemu sev mládí s nadšením věnoval oblíbenýpapež Pius XI. (1922–1939)?a) divadlub) botanicec) potápěníd) alpinismu5Máme-li věřit domněnkám histo-riků, tak s českým kandidátem napapežský stolec se vážně počítalo jen

jedinkrát v historii. Víte, kdo z Čechůse v užším výběru kandidátů objevil?a) druhý pražský biskup sv. Vojtěchb) první pražský arcibiskup Arnoštz Pardubicc) opat brněnského kláštera augusti-niánů Georg Johann Mendeld) první český kardinál Jan Očkoz Vlašimi6Ač se žádný Čech nakonec pa-pežem nestal, jeden významnýpředstavitel české katolické církve jepohřben po boku papežů. Čí hrobbyste v kryptě římské baziliky sv. Pet-ra hledali?a) sv. Jana Nepomuckého, který byl za-vražděn na rozkaz krále Václava IV.b) kardinála Františka Tomáška, kte-rý se zasloužil o svatořečení Anež-ky Českéc) kardinála Josefa Berana, perze-kvovaného nacistickým a poslézei komunistickým režimemd) olomouckého biskupa JindřichaZdíka

Správné odpovědi najdete nanašem facebookovém profilu.

Habemus Papam!
Před několika dny se ujal své funkce nový papež František. Papež jenejvyšším představitelem katolické církve, k níž se hlásí více než miliardalidí, a která se tradičně silně angažuje na poli humanitární prácea dobročinnosti. Ověřte si své znalosti týkající se dávné i méně dávnéhistorie papežství.

Kvíz

V čem Twitter předčí ostatnísociální média?
Největší přednost Twitteru spočíváv aktuálnosti informací, které přiná-ší, v jeho bezprostřednosti a v tom,že umožňuje vzájemnou konverzaci.Oproti televizi, kde poskytnete roz-hovor odpoledne, ten se odvysílá ve-čer a zpětná vazba se k vám dostaneaž druhý den, máte na Twitterumožnost získat zpětnou vazbuokamžitě.
Jak byste porovnalFacebook a Twitter?
Facebook a Twitter jsou trochu od-lišné záležitosti. Za prvé, od informa-cí Facebooku se neočekává tak velkáaktuálnost jako na Twitteru. Můžetesi dát trochu na čas a zveřejňovatdelší příspěvky. Twitter se vyznačujeaktuálností, jde tam o to, co se dějetady a teď a je daleko stručnější. NaFacebooku navíc nejde tolik o zprávyjako o vztahy, zatímco Twitter přiná-ší zprávy, zpětnou vazbu a informaceo bezprostředním dění.

V čem spočívá největšípotenciál Twitteru, o němžčeské neziskovky možnázatím nevědí?
Hlavním potenciálem Twitteru je je-ho bezprostřednost. Umožňuje okam-

žité uvedení mylných informací napravou míru. Hodně toho využívajínapříklad zpravodajské organizace.Dojde-li k  nějakému zkreslení vezprávách, Twitter umožňuje okamži-tou nápravu. Také organizace, vůčinimž jsou lidé nějak předpojatí, mo-

hou na předsudky okamžitě reagovata předejít tomu, aby se staly tématemzpráv. Totéž platí pro fámy, které lzedíky Twitteru vyvrátit už v zárodku.
Zároveň je ale možnénejrůznější fámy vytvářet…
Ano, to je také pravda. Ale čímsnadněji vzniknou, tím snadněji sevyvracejí.
Při své prezentaci jste řekl,že lidé na Twitteru neradipřemýšlejí. Není to pro našidobu poněkud příznačné?A nepřispívá k tomutotrendu i Twitter?
Nejde o to, že by lidé na Twitteru ne-radi přemýšleli, můžete tam klidněvést intelektuální debaty. Ale infor-mace musí být hned po ruce. Kupří-kladu nenapíšete tam „klikněte sema uvidíte, o čem se bavíme“. Namístotoho napíšete „bavíme se o  toma tom, klikněte sem“. Jde o to, aby li-dé nemuseli udělat ten krok navíc.Protože Twitter je velmi rychlý a bez-prostřední a všechno musí být po ru-ce, aby se o to lidé zajímali.
Takže jde o jisté pohodlí.
Slovo „pohodlí“ to vystihuje lépe. Li-dé nechtějí dělat ani krok navíc. Chtě-jí mít všechno na dosah, a to co nej-rychleji. Ale to neznamená, že nemů-žete vést intelektuální debaty.
Děkuji.

Ptala se Olga Pohl

Příčí se vám Facebook? Jeho povrchnost, místy až bezobsažnost? Cožteprve Twitter, sociální médium, v němž se pěna dní rozplývá v řáduminut? O tom, co může jeho využívání přinést neziskovým organizacím,přednášel 15. března v Americkém centru Ryan Koch, odborník nasociální média z Foreign Service Institute ve Washingtonu.

Twitter – dobrý sluha nebo zlý trend?
Reportáž

FOTO: Michal Stichauer, Americké centrum

http://www.neziskovky.cz
https://www.facebook.com/Neziskovky.cz?ref=hl
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SOUTĚŽ! Vyrábí vaše organizace s klienty, 
dobrovolníky či zaměstnanci zboží 
z recyklovaného nebo přírodního 
materiálu nebo poskytuje služby, 
které využívají ekologické postupy 
či principy? Využijte příležitosti!

Creative Market a Neziskovky.cz vyhlašují soutěž!
Chcete mít ZDARMA prodejní stánek na celodenní akci Creative Market 
a možnost vyhrát prodejní stánek zdarma na festivalu Rock for People? 
S pořádnou propagací vaší organizace navrch? Zapojte se do soutěže!

Pravidla jsou jednoduchá:
Subjekt musí spadat do neziskové sféry nebo sociálních služeb. Musí nabízet 
zboží z recyklovaného nebo přírodního materiálu nebo poskytovat služby, 
které využívají ekologické postupy či principy. Pak stačí vyplnit přihlášku Creative 
Maketu a poslat ji na adresu jitka.tomanova@creativegate.cz. 

Přihlášky po té posoudí 3 členná porota složená ze zástupců Neziskovek.cz, 
Creative Marketu a Rock for people a vybere rovnou 2 vítězné subjekty!

Přihlášku pošlete nejpozději do 8. 4. 2013. 
O výsledcích vás budeme informovat nejpozději do 12. 4. 2013.

Creative Market je …
akce spojující originální autorskou tvorbu s ekologií a recyklací

Creative Market se uskuteční …
27. 4. 2013, 10-22 hod v Creative Gate - Jindřišská 5, Praha
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Creative-Market/117458545104221

I N Z E R C E

http://www.neziskovky.cz
mailto:jitka.tomanova@creativegate.cz
http://www.facebook.com/pages/Creative-Market/117458545104221
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Seriál

V zásadě je koučování vhodné prokaždou situaci, která vyžadujemobilizaci sil k dosažení určitého cí-le, k provedení nějaké změny. Koučevyhledávají lidé, kteří zjišťují, že se sa-mi k vytčenému cíli příliš neposouva-jí, ale také lidé, kteří se potřebují urči-tým způsobem zorientovat ve svéživotní či pracovní situaci. Kouč jimnabízí nový úhel pohledu na věc –perspektivu, z níž klient ani jeho blíz-cí na situaci zatím nenahlédli.Podíváme-li se na důvody, pročkouče vyhledávají pracovníci ne-ziskových organizací, zjistíme, že vevětšině případů jde o velmi podobnátémata jako u klientů z komerční sfé-ry. Mezi nejčastěji formulovanými cí-li se objevuje vedení týmu, time ma-nagement či další kariérní rozvoj.Uvedeným tématům se budemev tomto seriálu postupně věnovat.
Manažerem lépea radostněji
Z řadových zaměstnanců se častostávají manažeři. Ve větších organiza-cích je tomuto přechodu věnovánavelká péče. Talentovaní zaměstnanci

jsou zařazeni do jakési „přípravky“ namanažerské pozice. Organizace jimumožňuje stínovat zkušené manaže-ry, vysílá je na nejrůznější školenía zapojuje je do menších projektů,

kde si řízení týmu mohou vyzkoušet.V menších organizacích není z po-chopitelných důvodů prostor na dů-kladnou přípravu budoucích manaže-rů a často se stává, že zaměstnanec

se manažerem stává v podstatě zedne na den. Není divu, že takový„rychlokvašený“ manažer mívá po-chybnosti o svých schopnostech po-radit si s  nejrůznějšími situacemive své nové roli.Koučování může novým manaže-rům a manažerkám pomoci hnedv několika směrech. Pozitivním příno-sem je sama skutečnost, že mana-žer/ka může své pochybnosti sdíletv bezpečném prostředí. Mnozí kou-čové a koučky navíc manažerskýmidovednostmi sami disponují. Zkušenýkouč klienta vyslechne, měl by se všakubránit nutkání dávat klientovi rady,jak postupovat v  té či oné situaci.Kouč by měl vhodně zvolenými dota-zy klienta popostrčit k  vytvořeníbalíčku nápadů pro řešení situace.Následně pak kouč s klientem vyhod-nocují jednotlivé nápady prostřed-nictvím zkoumání jejich přínosů a zá-porů.Stejně jako při jiných koučovacíchtématech i zde platí, že nejlepší řešeníje to, ke kterému dospěje klient sám.Při zkoumání tématu se sice můžeukázat, že klient nemá určitou kom-petenci, koučování jej však může při-vést k rozhodnutí absolvovat určitéškolení či vyhledat vhodnější alterna-tivu koučování, např. mentoring.V příštím díle se podíváme na pří-nos koučování v  oblasti time ma-nagementu. Máte-li náměty na dalšímožná témata pro koučování v NNO,napište mi na e-mailovou adresukouc@tomaschytil.cz, rád se jim bu-du věnovat. Tomáš Chytil

Kdy je vhodné koučování?
Často se mě lidé ptají, zda je koučování vhodné v té či oné situaci. Zdajim koučování může vyřešit nějaký problém. Jak jsem uváděl minule,základním předpokladem úspěchu v koučování je přeladění se dopozitivna. Nejde o to hledat problém, ale vidět příležitost. Místozkoumání, proč něco nejde, je přínosnější zaměřit se na situaci, kdynám „to“ šlo.

Servis

1Prvním krokem musí být vždykonsolidace členské základny –zjištění, kolik má sdružení členů a kdojsou tito členové. Výsledkem by mělideálně být jmenný seznam členů. Najeho základě statutární orgán sdru-žení vydá čestné prohlášení o počtučlenů sdružení.2Souhlas se změnou právní formymusí dát všichni členové sdru-žení. Doporučuje se v písemné for-mě. Podpis nemusí být ověřený.3Nejvyšší orgán sdružení roz-hodne o změně právní formy.K přijetí tohoto rozhodnutí je třebasplnit stejné podmínky jako k roz-hodnutí o dobrovolném rozpuštěnísdružení.

4V rozhodnutí o změně právní for-my je nutno stanovit rozhodnýden přeměny – může jím být den zá-pisu „nové“ o. p. s. do rejstříku. K roz-hodnému dni se sestavuje tzv. mezi-tímní účetní závěrka.5O rozhodnutí o změně právníformy se sepíše zápis ve forměnotářského zápisu. Tento lze poříditbuď přímo při zasedání nejvyššího or-gánu nebo dodatečně. Součástí zápi-su musí být zakládací smlouva či lis-tina s uvedením všech členů orgánůo. p. s. (správní rada, dozorčí rada, ře-ditel), a také osob, které budou mítpostavení zakladatelů.6Návrh na zápis o. p. s. do rej-stříku je třeba podat do 90ti dnů

ode dne rozhodnutí o změně právníformy. Návrh se podává na stan-dardním formuláři. Pouze v rubrice„Ostatní skutečnosti“ bude třebauvést, že společnost vznikla přemě-nou občanského sdružení XY s uve-dením rozhodného dne.7K návrhu na zápis bude, mimoběžných náležitostí, třeba doložitstanovy s přiděleným IČ, případnědoklad o přidělení IČ (u starších sdru-žení), dále živnostenské listy, registra-ce sociálních služeb, zápisy do škol-ského rejstříku, eventuálně jináoprávnění k činnosti.8Do 30ti dnů od zápisu dorejstříku je třeba zveřejnit infor-

maci o změně právní formy v Ob-chodním věstníku.9Do 15ti dnů od zápisu do rej-stříku je třeba oznámit změnuprávní formy na Ministerstvu vnitra.
Oznámení o změně je nutnérovněž zaslat všem partne-rům, dodavatelům, správci daně,správě sociálního zabezpečení, zdra-votní pojišťovně atd.

Upozorňujeme, že tento postup jezpracován na základě výkladu textuzákona – nelze vyloučit, že postojrejstříkových soudů, jejichž výkladmůže být od našeho mírně odlišný,v něm může způsobit určité změny.Mgr. Petr Vít

Změna právní formy o. s. na o. p. s. – jak na to

Být manažerem, to chce víc než jen kravatu

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

Odpověď:
V dotazu neuvádíte, jak velkou částvýtěžku veřejné sbírky můžete použítna výdaje spojené s jejím pořádáním.Tento údaj by měl být uveden v doku-mentaci, na jejímž základě je veřejnásbírka pořádána (oznámení sbírky).Podle  §  23, odst. 2 zákonač. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkácha o změně některých zákonů (zákono veřejných sbírkách, ve znění poz-dějších předpisů (dále jen „ZVS“), mů-že právnická osoba pořádající sbírkuna úhradu nákladů spojených s ko-náním sbírky použít část hrubéhovýtěžku sbírky, která však nesmípřevýšit 5% z celkového hrubéhovýtěžku za dobu, po kterou se sbír-ka konala.Hrubým výtěžkem sbírky dle § 1,odst. 3, písm. a) ZVS jsou veškerépeněžní příspěvky (dále jen „příspě-vek“) získané sbírkou, včetně úrokůz vkladů příspěvků na bankovní účet.Dle § 12 ZVS provádí-li se sbírkaprodejem předmětů, v jejichž ceně jezahrnut příspěvek (ve vašem případě10 Kč z prodejní ceny 50 Kč), vyznačíse na nich zřetelně výše tohoto pří-spěvku, je-li to možné nebo účelné.Právnická osoba dále vyvěsí v prosto-ru, kde se takové předměty prodáva-jí, oznámení, v němž je uvedeno, kdosbírku pořádá, k jakému účelu, jakáje výše příspěvku a kterému přísluš-nému krajskému úřadu byla sbírkaoznámena.

Koná-li se sbírka prodejem před-mětů, vede právnická osoba o před-mětech určených k tomuto prodejievidenci, v  níž je uvedeno, kolikpředmětů bylo určeno k prodeji, jakbyly získány (například nákupem,vlastní výrobou nebo darem), výšenákladů na pořízení předmětů, výšepříspěvku za jeden předmět, kolikpředmětů bylo skutečně prodáno, ja-ký byl celkový objem příspěvků zís-kaných prodejem předmětů a jak bylonaloženo s předměty, které se nepo-dařilo prodat. Do hrubého výtěžkusbírky se zahrnuje výše příspěvku.Právnická osoba vede o nákladech,výnosech, aktivech a pasivech jednot-livých sbírek účetnictví tak, aby pro-kázala soulad účetních záznamů s vy-účtováním sbírky.
Příklad účtování:
Nadační fond nechal vyrobit 5 000 ksplyšových zvířátek. Pořizovací cenavčetně nákladů spojených s  po-řízením (např. doprava, balné aj.) za1 kus je 10 Kč. Náklady na pořízení či-nily 50 000 Kč. Prodáno bylo celkem4 500 kusů v prodejní ceně za 1 ks50 Kč, tj. celkem za 225 000 Kč. Hrubývýtěžek sbírky činil 20 % z prodanýchkusů, tj. 45 000 Kč (20 % z 225 000 Kč).Nadační fond využil zákonné ustano-vení a k výnosům ze sbírky přiřadilnáklady ve výši 5 % z hrubého výtěžkusbírky 2 250 Kč (5 % ze 45 000 Kč).Neprodaných 500 ks v pořizovacíceně 5 000 Kč (500 × 10 Kč) nadační

fond věnoval bezúplatně, tj. daremmateřským školám a  kojeneckýmústavům. Prodej realizovala externíobchodní společnost, která výsledekvyúčtovala a současně vrátila 500 ne-prodaných ks zvířátek. Z prodejní ce-ny 225 000 Kč si společnost účtovala15% provizi tj. 33 750 Kč.
Postup účtováníu pořadatele sbírky:
1. Nákup 5 000 ks zvířátek (faktura do-davatele) 50 000 Kč MD 12×/D 32×2. Úhrada faktury dodavateli zvířátek50 000 Kč MD 32×/D 22×3. Postupné vyskladňování zvířátekdo prodeje až do počtu 4 500 ksv hodnotě 45 000 celkem:a) část pořizovací ceny jako nákladsbírky 5 % 2 250 Kč MD 50×(AÚ)/D 12×b) část pořizovací ceny jako nákladprodeje 42  750  Kč MD 50x(AÚ)/D 12×4. Vyúčtování prodeje obchodníspolečnosti fakturou vydanou na-dačním fondem:a) dosažená tržba celkem z pro-daných 4 500 ks 225 000 Kč MD31×/D 60×b) provize prodejci 15 % z 225 000 Kč33 750 Kč MD 51×/MD 31×

5. Přijetí úhrady od zprostředkovate-le prodeje na účet v  bance na-dačního fondu 191  250  Kč MD22×/D 31×6. Proúčtování hrubého výtěžku ve-řejné sbírky 20 % z tržby za prodej4 500 ks tj. z 225 000 Kč 5 000KčMD 60×/D 68×7. Vyskladnění neprodaných zvířátekza účelem darování 500 ks á 10 Kč5 000 Kč MD 54x/D 21x
Závěry k příkladu:
▪ V daném příkladu na veřejně pros-pěšné účely musí nadační fondpoužít čistý výtěžek sbírky 42 750 Kč(45 000 – 2 250).
▪ Do obratu pro účely DPH pravdě-podobně vstupuje tržba z prodeje

snížená o část hrubého výtěžkusbírky 180  000  Kč (225  000 –45 000); zde je třeba konzultovats daňovým poradcem!
▪ Do základu daně z příjmů práv-nických osob podle našeho názo-ru vstupuje na výdajích pouzečástka 76  500  Kč (42  750  Kča 33 750 Kč), na příjmech částka180 000 Kč (225 000 – 45 000).
▪ Nadační fond mohl čerpat k tíživeřejné sbírky jen 5 % z hrubéhovýtěžku sbírky, 2 250 Kč (5 % ze45 000 Kč).
▪ V  příkladu jsme použili pouzeúčtové skupiny, protože vyhláškač. 504/2002 Sb., v Příloze č. 3 uvá-dí Směrnou účtovou osnovurovněž závazně jen do úrovněúčtových skupin. Syntetické účtya k nim účty analytické zřizuje na-dační fond formou vnitřního před-pisu v Účtovém rozvrhu.
Dle ustanovení § 25a ZVS je pořadatelsbírky povinen dodržovat zákon.Pokud dojde k jeho porušení, jedná seo správní delikt. Právnická osoba sedopustí správního deliktu tím, že mj.:
▪ nevede evidenci o prodeji před-mětů určených k  prodeji pod-le § 12, odst. 2,
▪ v rozporu s § 23, odst. 1 nezřídí prosbírku zvláštní bankovní účet, ne-bo na tento účet nepřevede hrubývýtěžek sbírky anebo neúčtujeo nákladech, výnosech, aktivecha pasivech jednotlivých sbírek tak,aby prokázala soulad účetních zá-znamů s vyúčtováním sbírky,
▪ v rozporu s § 23, odst. 2 použije naúhradu nákladů spojených s ko-náním sbírky více než 5 % hrubéhovýtěžku sbírky,
▪ v rozporu s § 23, odst. 4 nevyužiječistý výtěžek sbírky výhradně kestanovenému účelu sbírky.

Za správní delikt se ukládá pokuta do:a) 50 000 Kč, jde-li o správní deliktpodle odstavce 1, písm. b), f) a m),b) 100 000 Kč, jde-li o správní deliktpodle odstavce 1, písm. j), k), l) ne-bo x),c) 300 000 Kč, jde-li o správní deliktpodle odstavce 1, písm. c), e), g),n), p), q) nebo r),d) 500 000 Kč, jde-li o správní deliktpodle odstavce 1, písm. a), d), h),i), o), s), t), u), v), w) nebo y).Blažena Petrlíková

Účtování veřejné sbírky
Nadační fond pořádá veřejnou sbírku formou prodeje plyšovýchzvířátek. Nákupní cena předmětu je 10 Kč, prodejní 50 Kč, příspěvekna veřejnou sbírku činí 20% z ceny předmětu, tj. 10 Kč. Prodejuskutečňuje prostřednictvím brigádníků dodavatelská firma, kteráza tuto činnost fakturuje nadačnímu fondu. Jak bude vypadat účtování?Která část z prodeje vstupuje do obratu pro DPH? Jak by měla vypadatevidence, aby byla přehledná a co nejjednodušší?

partner rubriky

Právnická osoba vede o nákladech, výnosech, aktivecha pasivech jednotlivých sbírek účetnictví tak, aby pro-kázala soulad účetních záznamů s vyúčtováním sbírky.

http://www.neziskovky.cz
http://www.unes.cz
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Právní servis

Darování podlenového občanskéhozákoníku
Jak jsem slíbil, nejprve krátce po-jednám o tom, jakých změn doznáprávní úprava darování podle nové-ho občanského zákoníku (zákon89/2012 Sb.). Ten upravuje darovánív § 2055 až 2078. Podle odst. 1 cito-vaného § 2055: „Darovací smlouvoudárce bezplatně převádí vlastnicképrávo k věci nebo se zavazuje obda-rovanému věc bezplatně převést dovlastnictví a obdarovaný dar nebo na-bídku přijímá.“ Všimněme si, že ačko-li jazyková formulace je oproti té sou-časné diametrálně odlišná, významzůstává více méně beze změn.Písemná forma smlouvy je pře-depsána v případech, kdy předmětemdarování je věc zapsaná ve veřejnémrejstříku (typicky jde, stejně jako dnes,o nemovitosti), nebo nedojde-li k ode-vzdání věci zároveň s projevem vůledarovat a přijmout dar.Právní úprava darování v novémobčanském zákoníku je ve srovnání

se stávající významně komplexnější –zahrnuje také například darovánípravidelné podpory, darování pro pří-pad smrti nebo odvolání daru pronouzi. Pro „neziskovou“ praxi můžebýt významné ustanovení § 2067, kte-rý stanoví, že darování osobě provo-zující zařízení, kde se poskytujízdravotnické nebo sociální služby,anebo osobě, která takové zařízeníspravuje nebo je v něm zaměstnána,je neplatné, stalo-li se tak v době, kdydárce byl v péči takového zařízení ne-bo jinak přijímal jeho služby. Uvedenéustanovení se nepoužije, je-li obda-rovaný osobou dárci blízkou. V praxitato „novinka“ znamená, že např.domov pro seniory nemůže přijmoutdar od svého (žijícího) klienta.
Sponzoring
Takzvané sponzorské smlouvy jsouvětšinou smlouvy „nepojmenované“(inominátní), tedy v zákoně výslovněneupravené, přičemž předmětem plně-ní je obvykle poskytnutí služby – reklamynebo jiné veřejné prezentace sponzora,

jeho značky či výrobku, například:a) při společenské či kulturní akcipořádané neziskovou organizacíb) na www stránkách či v tisku ne-ziskové organizace
Jediným kritériem pro daňovou účin-nost (uznatelnost) nákladů na sponzo-ring je souvislost se zdanitelnými pří-jmy sponzora – zda tedy byly, řečenoslovy zákona, „výdajem (nákladem) nazajištění, dosažení a  udržení zdani-telných příjmů“ (přesněji řečeno výno-sů). Tuto souvislost (a také samotnéposkytnutí plnění) je v daňovém řízení(např. při daňové kontrole) povinenprokázat sponzor. Toto by v praxi ne-mělo činit problémy, nicméně lze do-poručit důkladnou dokumentaci po-skytnutého plnění (archivace tiskovin,výtisk www stránek, fotografie ze spo-lečenské akce) a samozřejmě uzavřenípísemné smlouvy (její předložení pra-covníci správců daně zpravidla přikontrolách požadují, ačkoli podle záko-na není u tohoto typu smluv písemnáforma povinná).
Sponzoringa dárcovství z hlediskaneziskové organizace
I z hlediska příjemce daru či spon-zorského příspěvku je třeba mezi

oběma formami důsledně rozlišovat.Zatímco přijatý dar za splnění záko-nem předepsaných podmínek ne-podléhá dani z příjmů, sponzorskýpříspěvek je příjmem z výdělečné čin-nosti (z reklamy) a jako takový danipodléhá.Z výše vymezené povahy spon-zorského příspěvku plyne ještě jed-na důležitá odlišnost od daru – spon-zorský příspěvek podléhá také daniz přidané hodnoty v základní sazbě(v současnosti 21%), takže je-li jehopříjemce – nezisková organizace –plátcem této daně, musí být daňv  zákonné výši připočtena (a  ná-sledně odvedena). Sponzor si alemůže uplatnit odpočet daně na vstu-pu za stejných podmínek, za nichžjsou náklady na sponzoring daňověúčinné z  hlediska daně z  příjmů.Hodnota plnění se rovněž započítávádo obratu pro posouzení povinnostiregistrovat se k  dani z  přidanéhodnoty (v současnosti je limit proregistraci 1 milion Kč za 12 po sobějdoucích kalendářních měsíců). Jedenči dva významnější sponzorské pří-spěvky tak mohou vést k tomu, že sejejich příjemce stane plátcem DPH,což je stav, kterému se většina ne-ziskových organizací hledí obloukemvyhnout. Mgr. Petr Vít

Dárcovství a sponzoring
Část druhá – Sponzoring
Pokračování z minulého čísla

Začátkem března jsem v rozhlasezaslechl, že se do Prahy sjedoupřední světoví odborníci, aby disku-tovali o černých dírách. Zpráva kupo-divu nepatřila do ekonomické rubriky.Praha se měla na několik dní státMekkou astrofyziků. Docela mě to po-těšilo. Odborná debata o tajemnýchvesmírných tělesech bude nejspíš pří-nosnější než proslovy slovutných eko-nomů, kteří se už několik let snažíošálit prostý fakt, že dluhy jsou prostědluhy a samy od sebe jen tak nezmizí.Jediné riziko snad tkví v tom, že by seněkdo mohl pokusit aplikovat prin-cipy moderní fyziky do ekonomie. Dů-sledky „kvantové ekonomie“ nebo pá-trání po částici, jež dává dluhu roz-měr, nechci domyslet.I  tak kolem nás vře bezpočetdebat, které nikam nevedou a asi anivést nemají. Nabídka televiznícha rozhlasových pořadů se v tomto zdábezedná. Vezměme si třebapravidelný pořad České televize „Má-te slovo“. Příkladem budiž debata natéma vyrovnání státu s církvemi. Dosvých odpůrců tam tepal i někdejší

uznávaný novinář a bývalý ministr Ra-dek John. Činil tak s ironickým škle-bem, pro který mu sotvakdo mohluvěřit, že mu skutečně jde o uchráně-

ní státních financí. Pomyslnou koru-nu všemu nasadila moderátorka Jíl-ková. V jedné chvíli se dramaticky za-

dívala do kamery a vyčinila vysokýmcírkevním představitelům, že se nikdoz nich nechtěl debaty zúčastnit. Prýto poukazuje jejich povýšenost a ne-

zájem o občany. Nevím. Dodnes měnenapadl jediný důvod, proč byněkdo z nich měl kabaret hulvátství

provozovaný paní Jílkovou navštívit.Nikam nevedoucí debaty bohuželdávno zachvátily i neziskový sektor.Jakkoli jsem si tu opakovaně liboval,že české neziskovky konečně začalyvěcně diskutovat o nové legislativě,která má zreformovat jejich postaveníve společnosti i vztahy ke státu, ne-dávné setkání v Senátu mi ukázalo,v jaké iluzi jsem žil. Staré argumenty,které jsem měl za dávno překonané,zaznívaly znovu a opět sklízely po-tlesk. Překročit vlastní stín je prostětěžké. Lidé z českých neziskovek rádipokukují západním směrem a pou-kazují na práva, nezávislost a svobo-dy, které tam vidí. Když se však na-skytne možnost se tomuto modelupřiblížit, spustí docela jiný kolovrátek.Odpůrci změn se rádi zaklínají tím,že změny nejvíc poškodí ta nejmenšía nejbezbrannější sdružení a sdru-ženíčka, která činí životy lidí snesi-telnějšími a krásnějšími. To je takovýneziskový trik. Celebrity, které chtějívzbudit sympatie, se také rády fotís  malými a  bezbrannými dětmi.Problém je, že většině z těch, kdo tak-to mluví, tu jejich starost o malé or-ganizace věřím asi tak, jako panuJohnovi starost o státní peníze.Aleš Mrázek

O černých dírách, nesvornosti a jednomzačarovaném kruhu
Fejeton

http://www.neziskovky.cz
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Jděte po schodech
7 kroků ke skutečnémuúspěchu
Vaden Rory

Jedete raději po es-kalátoru nebo šla-pete po schodech?Odkládáte řešenínepříjemných zále-žitostí na později,nebo se s  nimi vy-pořádáte okamžitě?Dnešní svět nabírá na rychlosti a snažíse nás přimět využívat jeho zkratek,únikových cest a „snadných“ řešení.Ovšem skutečná cesta k úspěchuv kariéře, financích i v osobním živo-tě vede právě přes ty překážky, kterévůbec nemáme chuť překonávat. Cos tím? Autor této knihy přináší prak-tické řešení – vystoupá s vámi poschodišti až nahoru. Začne přitomu prvního stupně, sebekázně. Naučívás na překážky nahlížet z jiných úh-lů, což vám usnadní jejich zdolávání.Ukáže vám cestu k novému způsobumyšlení a vnímání světa, vašeho oko-lí a především sebe sama.
Cíle v  pracovními osobním životě
Jörg Knoblauch

Bohatě strukturovanákniha nabízí, slovy au-tora předmluvy, máloteorie a hodně praxe.Prostřednictvím dotaz-níků, tabulek, tipů i pří-

kladů přináší komplexní informacez oblasti stanovování a dosahovánícílů. K tomu využívá mnohé osvěd-čené modely (SMART, flow, rozlišenídůležitého a naléhavého, Paretovopravidlo). Výsledkem je velmi pře-hledný, srozumitelný a snadno využi-telný celek.Čtenáři se naučí přetvářet svápřání na cíle, vybírat si dobré a bez-rozporné cíle, vytvořit si akční plánv  různých časových horizontech,uskutečňovat své cíle s nasazením,zacházet s překážkami a spolupra-covat s druhými.Kniha je určena odborníkům pra-cujícím v poradenství a managemen-tu, podnikatelům a vůbec všem, kdomají zájem o osobní plánování a rádiby své sny proměnili ve skutečnost.
Nové české nadačníprávo v evropskémsrovnání
Kateřina Ronovská

Monografie Kateři-ny Ronovské je pří-spěvkem do odbor-né diskuse o nada-cích a jejich funkcive společnosti, kte-rá byla opětovnězapočata v souvis-losti s rekodifikací českého soukro-mého práva.Obsahuje srovnávací analýzu sou-kromoprávních aspektů českého na-dačního práva, obsaženého v novémobčanském zákoníku, a  německé,švýcarské, rakouské, nizozemskéa dnes platné české právní úpravy.Kniha je uceleným přehledem his-

torického vývoje i současného stavunadačního práva v  těchto zemích,včetně shrnutí možných budoucíchvývojových tendencí.Knihu si můžete objednat nawww.obchod.wkcr.cz
Exekuce srážkamize mzdy 2013
JUDr. Jan Breburda

Tato přehledná pu-blikace, která ojedi-nělým způsobemzpracovává stáleaktuálnější témaexekucí, je určenaodborné i laické ve-řejnosti. Vymezujezákladní druhy srážek ze mzdy a sro-zumitelně vysvětluje způsob jejich vý-počtu. Výklad se zaměřuje na posta-vení plátce mzdy a jeho povinnostia upozorňuje na nejčastější omylya chyby, které v souvislosti s exeku-cemi vyvstávají. V knize je podrobněřešena otázka určování pořadíjednotlivých věřitelů, což v praxi pů-sobí značné problémy. Autor dále při-bližuje náročnou problematiku změ-ny plátce mzdy a vysvětluje řešenísituace, kdy existuje současně něko-lik plátců mzdy. Mzdovým účetním,které se ve své práci s exekucemisrážkami ze mzdy často setkávají, vel-mi napomohou přehledné tabulky,názorná schémata a rozličné prak-tické příklady.

Zpravodaj pro neziskové organizace

Podklady k inzerci: Inzerce se přijímá v elektronické podobě v následujících formátech: PDF, SVG, PS, EPS, AdobeIllustrator AI do verze CS3 – písma převedená do křivek; bitmapová grafika v rozlišení nejméně 150DPI při 100%velikosti (platí i pro obrázky vložené do souborů). V případě nedodržení technických požadavků redakce neručíza barevnou věrnost a kvalitu reprodukce inzerátu.
Inzerce zhotovená redakcí: Po dohodě pro vás inzerát zhotovíme z dodaných podkladů (text, obrazové podklady,loga). Cena bude navýšena individuálně podle náročnosti zpracování.Na veškerou placenou inzerci může být uplatňována sleva pro členy AVPO ve výši 20 %.
Další informace: Aleš Mrázek, tel.: 224 239 876, fax: 224 239 875 e-mail: mrazek@neziskovky.cz.Vážení čtenáři, náš zpravodaj připravujeme a rozesíláme zdarma. I jeho elektronická podoba však představujeznačné náklady, takže velmi oceníme, pokud se nás rozhodnete podpořit jakoukoli částkou. V takovém případěkontaktujte, prosím, ředitele Neziskovek.cz na e-mailové adrese kucera@neziskovky.cz.

Ceník inzerce
1/1

1/3 1/4 1/61/2

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

190 × 262 mm
190 × 129 mm

190 × 85 mm
93 × 129 mm

93 × 85 mm

93 × 262 mm

Knihy

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