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Yourchance je mladá organizace, která stojí na letitých zkušenostech. Jedna z  jejích zakladatelek,
Jana Merunková, působila dříve jako koučka top manažerů a nyní ve své organizaci uskutečňuje
princip tzv. „bezbariérové firmy.“ Daří se jí překlenout i tradičně vnímanou bariéru mezi obecně
prospěšnou a komerční sférou. Jejími vlastními slovy: „Všichni dárci zaslouží respekt a úctu. Je však
třeba, aby někdo k  darovaným penězům vytvořil přidanou hodnotu, ze které má prospěch celá společnost.

Mozek a srdce jsou dva orgány, které potřebujete, aby vaše tělo správně fungovalo.“» Více na str. 4–5

Rozhovor Najdi leadera a nech to na něm

Editorial

Zpravodaj pro neziskové organizace
6

Z obsahu
Když jsme za-
čali připravovat
toto číslo, vzpo-
mněl jsem si, jak jsem před několika le-
ty seděl v oblíbené vinárně s kamará-
dem, kterého, coby zodpovědného ot-
ce, pomalu začínala trápit budoucnost
jeho dvou dospívajících dcer. „Co s těma
holkama bude? Vždyť ony si nebudou
umět ani spočítat vejplatu! Proč je to
v tý škole někdo nenaučí, nevysvětlí jim,
jak fungujou úroky, daně, odvody a tak…?“
Nakonec mu nezbylo, než se ujmout
oboustranně nepopulární role poučující-
ho rodiče a doufat, že tentokrát děvčata
vezmou jeho slova alespoň trochu vážně.

Ve finančních záležitostech není
k maléru nikdy daleko a dospívající roz-
hodně nejsou jedinými, komu hrozí nej-
různější karamboly, v nejhorším přípa-
dě i exekuce. Dnes už má naštěstí fi-
nanční gramotnost své místo ve školních
osnovách a existuje i řada možností, kam
se obrátit pro dobrou radu. Nepřehléd-
nutelnou úlohu zde hrají neziskové or-
ganizace, které nejen poskytují pora-
denství, ale nabízejí také vzdělávací
programy nebo pomáhají připravovat
podobu výuky na školách.

Věci se dají měnit k lepšímu, důkazem
budiž, že jsem právě dotelefonoval se
svým finančním poradcem a mám o sta-
rost méně. Venku na chvíli vysvitlo sluníč-
ko, takže beru psa a jdeme na procházku.

Aleš Mrázek
POVODŇOVÉ KONTO ADRA: můžete přispět na účet veřejné sbírky 34983498/0300, var. symbol 391,
nebo zaslat DMS ve tvaru DMS ADRA na tel. 87 777 (Cena jedné DMS je 30 Kč, ADRA obdrží 27 Kč)

Nový občanský zákoník bude účinný od 1. ledna 2014. Na přípravu tedyzbývá necelých sedm měsíců. Nepřipravují se jen neziskové organizace,ale také samotný stát.
Zákon o statusu veřejné prospěšnosti (sněmovní tisk č. 989) je zařazen dodruhého čtení na schůzi probíhající od 11. června. Vládní návrh zákona o sta-tusu veřejné prospěšnosti vznikal za významné spolupráce neziskových or-ganizací v rámci projektu Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do českélegislativy (www.avpo.cz). I přesto se dostal do poslanecké sněmovny ve verzi,která zcela nerespektuje původní záměr zákona – posílení transparentnostia nastavení důstojných benefitů pro český veřejně prospěšný sektor.K vyjasnění problematického výkladu nového občanského zákoníku v ob-lasti spolků a možnosti jejich podnikání měl přispět kulatý stůl, který pořá-dalo Ministerstvo spravedlnosti ČR v úterý 22. května v budově Justiční aka-demie v Praze. V průběhu kulatého stolu se ukázalo, že na výklad jednotlivýchparagrafů občanského zákoníku nemají jednotný názor ani jeho přítomní au-toři. Otázkou tedy je, jaký bude oficiální výklad Ministerstva spravedlnosti.Marek ŠedivýAVPO ČR

Nový občanský zákoník –co bude vlastně znamenat?
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Povodňová pomoc »

Neziskové organizacepohotově v akci
Počátkem června se bohužel naplnily prognózy, které v České republice předpoví-daly povodně. Opět se potvrzuje, jaký význam mají neziskové organizace v situacíchjako je právě tato. Neziskovky jako Charita ČR, Člověk v tísni, ADRA, Diakonie ČCE,Český Červený kříž či Armáda spásy začaly okamžitě organizovat pomoc lidem po-stiženým záplavami. Pořádají veřejné sbírky, shánějí čisticí prostředky a další po-třebný materiál a otevírají evakuační střediska. Doplní tak více než významně po-moc, kterou zajišťuje stát. Nemalou měrou přispívají i dobrovolníci. Společnost takmůže ocenit význam pomoci poskytované bez nároku na honorář. Škoda, že se takděje většinou jen v situacích krizových, jako například současné povodně.

http://web.neziskovky.cz/newsletter/
http://www.neziskovky.cz/kalendar.php/
http://www.neziskovky.cz
http://www.avpo.cz
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Pro bono advokáti
Pro bono aliance nabízí neziskovýmorganizacím možnost zajištění bez-platné právní pomoci pro jejich klien-ty nebo pro ně samotné. Momentálněspolupracuje s Pro bono centrem vícenež 50 advokátních kanceláří, kteréjsou za určitých podmínek ochotnéposkytnout své služby pro bono, tedybezplatně. Nejčastěji se jedná o pří-pady, kdy situace klienta neziskovéorganizace vyžaduje právní službya klient si je nemůže dovolit.„Neziskové organizace se na Pro bo-no centrum obracejí s různými poža-davky,“ uvádí nová koordinátorka Probono centra Alexandra Dubová. „Mů-že se jednat například o zastupováníklientů neziskovek v  soudních nebosprávních řízeních, od úpravy poměrůk dětem přes domácí násilí až po zadlu-žení a exekuce. Spolupracující advoká-ti mohou pomoci i přímo neziskové or-ganizaci se změnou stanov, transfor-mací, pracovněprávními otázkami neboautorským právem.“Za pět let fungování Pro bonocentra se podařilo zajistit právní po-moc v  bezmála 200 případech.O zprostředkování advokátních slu-žeb může požádat každá neziskováorganizace, jejíž činnost se dá pova-žovat za obecně prospěšnou. Pod-mínky fungování a další informaceo  Pro bono centru najdete nawww.probonocentrum.cz.Zdroj: Pro bono aliance, o. s.
Pomněnkový den
Letos proběhl již 10. ročník sbírkovéakce Pomněnkový den, který pořádáSdružení Linka bezpečí. Tato akce kaž-doročně připomíná Mezinárodní denpohřešovaných dětí, který připadá na25. května. Statistiky Odboru preven-ce kriminality Ministerstva vnitra ČRuvádějí, že za loňský rok bylo evi-dováno 5 564 pohřešovaných dětí.V roce 2012 se na Linku bezpečíobrátilo přes 400 dětí, které se ocitlybez střechy nad hlavou. Konkrétně pak236 dětí nebo dospívajících řešilo útěkz domova, 23 útěk z ústavu a 153 vy-hození z rodiny. „V rámci rozhovoruprobere konzultant s volajícím dítětemsituaci a pomůže mu najít řešení, kteréby pro něj bylo v dané situaci nejlepší.Linka bezpečí také nabízí službu Vzkazdomů, kdy zajistí předání vzkazu rodi-čům nebo někomu z dospělých, kdo bymohl dítěti na útěku pomoci. V případězmizení nebo útěku z domova se na násmůžou obrátit nejen děti, ale i jejich ro-

diče,“ popisuje služby Linky bezpečí ře-ditel sdružení Richard Schinko.„Na podporu Linky bezpečí si lidémohli zakoupit originální textilní po-mněnky, které speciálně pro Linku bez-pečí navrhla Julie Šišková z ateliéruMaxima Velčovského na pražské Vysokéškole uměleckoprůmyslové,“ říká LenkaMia Lukáčová, vedoucí oddělení ko-munikace Sdružení Linka bezpečí.Zdroj: Sdružení Linka bezpečí
Cena pro českésociální projekty
Nápaditost, kreativitu a odvážnost tříčeských sociálních projektů ocenilarakouská nadace Unruhe (Neklid)1. května 2013 a udělila jim cenu So-zialMarie 2013. Slavnostní akt se ko-nal v centru veřejnoprávního rozhla-su ORF ve Vídni.

Projekt Noc venku obdržel druhénejvyšší ocenění v hodnotě 10 000EUR. Happening nocležníků v koste-le svatého Václava v Ostravě upo-zornil veřejnost prostřednictvím kul-turního a odborně vzdělávacího prog-ramu na situaci bezdomovců.Cenu v hodnotě 1 000 EUR obdr-želo sdružení Pragulic s projektemPoznej Prahu jinak! Pragulic školía zaměstnává lidi bez domova jakoprůvodce městem a zároveň jim dávápříležitost sdílet vlastní příběhy a zna-losti s ostatními.Projekt Dotyk pomáhá mladým li-dem postiženým schizofrenií. Cenav hodnotě 1 000 EUR podpoří vybu-dování aktivačního centra pro mládežse schizofrenií. Cílem projektu jsouinkluzívní opatření jako např. asi-stenční služba a vytvoření funkčnískupiny rodin, které si navzájem po-máhají při překonávání svých spe-cifických problémů.

Z internetového hlasování veřej-nosti vyšel jako vítěz projekt Paměťnároda občanského sdružení PostBellum, který tak získal cenu publika.Jedná se o rozsáhlou on-line sbírkuvzpomínek pamětníků významnýchdějinných událostí 20. století.Zdroj: Nadace Unruhe
Smetanovo nábřežíbez aut – půjde to?
Přestože měla plánovaná jarní uza-vírka Smetanova nábřeží podporunapříč pražskou koalicí, kvůli nejed-noznačně rozděleným kompetencímnakonec nebyla v původním termínurealizována. Odpovědnost za zklidně-ní nábřeží nyní přebírá první ná-městek primátora a radní pro rozvojměsta Tomáš Hudeček (TOP 09).Dočasnou uzavírku Smetanova ná-

břeží iniciovalo koncem loňskéhoroku občanské sdružení Auto*Mat.Projekt spočívá v dočasném uzavřeníSmetanova nábřeží o vybraných so-botách v období od konce srpna dokonce září. Dostupnost domů na ná-břeží pro jejich obyvatele bude za-jištěna, stejně tak provoz tramvajovédopravy nebude nijak omezen. Loka-lita bude k dispozici chodcům či cyk-listům, organizátoři počítají i s různý-mi komunitními sportovními a kul-turními akcemi. Záměr se těšípodpoře řady organizací a institucí,například Fakulty sociálních věd UK,FAMU, Divadla Na Zábradlí, Českéfilharmonie, Klubu Za starou Prahua dalších.„Ucelenou koncepci, která by nasto-lila v centru Prahy opětovnou rovno-váhu mezi auty, pěšími i cyklisty, byPraha měla mít hotovou do koncetohoto volebního období. Jsem si na-prosto vědom toho, že tyto kroky budou

mnozí vnímat jako kontroverzní, alejsem přesvědčen, že život v Praze je tře-ba opět posunout o kus dál,“ nastiňu-je své další kroky Hudeček.Zdroj: Magistrát hlavního města Prahy
Úspory MPSV sociálněpotřebným
Ministerstvo práce a sociálních věcíČR rozdělí mezi poskytovatele soci-álních služeb půl miliardy korun. Natiskové konferenci to oznámila minis-tryně Ludmila Müllerová (TOP 09)s tím, že se jedná o úspory, které re-sort dokázal nalézt ve svém rozpočtu.Finanční injekce má alespoň zčástisanovat kritický stav mnohých ne-ziskových organizací, které o sociálněoslabené skupiny obyvatel pečují.„Mám pro vás dobrou zprávu.V nejbližší době budeme moci rozdě-lit mezi neziskové organizace a dalšíposkytovatele sociálních služeb půlmiliardy korun,“ oznámila ministryněMüllerová s tím, že finance minis-terstvo nalezlo ve svém rozpočtu.„Využívali jsme jak nespotřebovanýchprostředků z  loňského roku, taki stávajících provozních prostředků.“Peníze by se k  potřebným mělydostat v průběhu července, částkaovšem přesto není dostatečná, pro-tože neziskové organizace a další in-stituce pečující o sociálně slabé sku-piny obyvatel požadují na svůj chodvíce než miliardu. „Naše financováníje postaveno na vícezdrojovém finan-cování a teď je prostor pro donátory,kteří by se chtěli zapojit do dalšího fi-nancování sociálních služeb,“ řeklaMüllerová. Zdroj: ČTK
Nominujte na CenuVIA BONA 2013
Nadace VIA s Nadací THE KELLNER FA-MILY FOUNDATION ve spoluprácis Velvyslanectvím Spojených států ame-rických a dalšími partnery vyhlašují16. ročník Ceny VIA BONA. Jedná seo prestižní veřejné ocenění jednotliv-ců i společností za jejich dobročinnéúsilí v České republice. Každoročněvyzdvihuje následováníhodné příkla-dy dárcovství, ukazuje nové filantro-pické trendy a sehrává tak roli jaké-hosi majáku, který inspiruje a ukazujecestu všem současným i potenciálnímdárcům.Nominovat je možné v těchto ka-tegoriích:
▪ Cena za školní dobročinnost
▪ Cena za osobní zaujetí – Srdcařroku

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

Ukažte se!

Ze světa neziskovek

Foto: Letošní držitelé ocenění SocialMarie

http://www.neziskovky.cz
http://www.neziskovky.cz/kalendar.php/
http://www.probonocentrum.cz
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▪ Cena novinářů pro individuálníhodárce (udílejí zástupci předníchčeských médií)
▪ Cena za otevírání nových cest
▪ Cena pro velkou firmu
▪ Cena pro malou a střední firmu
Finalisté budou spolu s nominujícímipozváni na recepci konanou u příleži-tosti slavnostního vyhlášení Ceny VIABONA, které proběhne 3. října v Kai-serštejnském paláci na Malostran-ském náměstí v Praze.Nominace můžete odevzdávat do14. června. Formuláře k vyplnění na-jdete na www.cenaviabona.cz.Zdroj: Nadace VIA
Červenobílé dny
Už pojedenácté mohli občané podpo-řit hluchoslepé během celonárodní ve-řejné sbírky Červenobílé dny, kteroutradičně na konci dubna pořádá o. s.LORM – Společnost pro hluchoslepé.

Prodejem červených srdíček – oře-závátek a díky dárcovským SMS, pří-spěvkům od dárců a z drobných do-provodných akcí se podařilo vybratpřes 200 000 Kč. Sbírku je stále mož-né podpořit, například zasláním dár-covské SMS ve tvaru DMS LORM načíslo 87777 (cena jedné dárcovskéSMS je 30 Kč, o. s. LORM obdrží 27 Kč).I letos byly sdružení LORM ze stra-ny MPSV sníženy dotace na sociálníslužby a proto sbírka hraje velmi dů-ležitou roli ve financování projektůa služeb pro klienty organizace. „Bo-hužel, výtěžek sbírky je rok od roku nižšív souvislosti s klesajícím zájmem školuvolnit studenty – dobrovolníky pro na-ši sbírku,“ hodnotí letošní ročníkMgr. Petra Zimermanová, ředitelkao. s. LORM. „O to více si vážíme podpo-ry ze strany přátel, dobrovolníkůa partnerů letošního ročníku, kteří sa-mi sbírku podpořili v ulicích Prahy ne-bo na svých pracovištích. Každý sebe-menší příspěvek, každá dárcovská SMSnám umožňuje dál poskytovat služby,“doplňuje svá slova.Petra ZimermanováLORM o. s.

Zaměstnanec roku –a ne ledajaký!
Firmy v České republice mají možnostnominovat své zaměstnance se zdra-votním postižením na cenu Zdravotněpostižený Zaměstnanec roku 2013.Soutěž, kterou již třetím rokem pořá-dá Nadační fond pro podporu za-městnávání osob se zdravotním po-stižením (NFOZP), probíhá ve dvoukategoriích. První kategorií je Zaměst-nanec roku z chráněného trhu práce,druhou kategorií pak Zaměstnanecroku z běžného trhu práce.Ukažte svou nominací, jak si vážítesvého kolegy či kolegyně se zdravotnímpostižením! Nominaci mohou firmyprovést zde: http://kariera.ihned.cz/c1-59897460 do 15. září 2013.Třetí ročník soutěže pořádá NFOZPve spolupráci s Národní politikou kva-lity – projektem Česká kvalita, Ko-merční bankou, People ManagementForem, Sdružením automobilového

průmyslu, Lázněmi Vráž a mediální-mi partnery Českým rozhlasem, vy-davatelstvím Economia, HR forema společností LMC.„Na myšlenku vyhlásit soutěž o nej-lepšího zdravotně postiženého za-městnance roku nás přivedl fakt, že sto-jí za to nejenom zviditelňovat a podpo-rovat samotné kvalitní zaměstnavateleosob se zdravotním postižením a jejichprodukty, ale také jejich zaměstnance,kteří se podílí na úspěchu a rozvoji fir-my,“ říká k soutěži Hana Potměšilová,ředitelka NFOZP. Zdroj: NFOZP
Politici selhali,na řadě je veřejnost
Česká koalice Social Watch zveřejnila20. května mezinárodní monitorova-cí zprávu o vývoji a nedostatcích v bo-ji proti chudobě a za rovnost mužůa žen. Zpráva přináší znepokojivý zá-věr – zatímco bohatství nejbohatšíchstále roste, příjmové rozdíly sezvětšují a dosahují starověkých roz-měrů. V mnoha zemích Evropy se ta-ké kvůli rozpočtovým škrtům zhoršu-

je postavení žen ve společnosti.Povzbudivá není ani analýza Evrop-ské ženské lobby, která shrnuje dopa-dy reforem a škrtů na postavení ženve společnosti. „Rušení pracovních místve veřejném sektoru má drastický dopadna zaměstnanost žen, které v EU tvoří69,2 % zaměstnanců ve veřejném sekto-ru. Úspory na mateřské a rodičovskédovolené či na příspěvcích na dítě dopa-dají primárně na ženy, stejně jakoomezování veřejně poskytovaných pe-čovatelských a  zdravotních služeb,“shrnuje výsledky analýzy Jana SmiggelsKavková, ředitelka Fóra 50 % a členkapředstavenstva Evropské ženské lob-by. V elektronické podobě je zpráva kestažení na www.socialwatch.cz.Koalice Social Watch zároveňpředstavila novou kampaň „U nás =i u Vás“ která poukazuje na proble-matiku chudoby a genderových ne-rovností v českém kontextu. Kampaňtvoří video spot z dílny MgA. PetryOšlejškové, MgA. Petry Pechánkovéa  Michala Tučka a  dále video roz-hovory se známými osobnostmi,např. Táňou Fischerovou či JanemSokolem.Zdroj: Česká koalice Social Watch
Jaká je Moje cesta?
Ve velký interaktivní a zážitkový světpro malé i velké se od 4. do 29. červ-na promění jeden z  pavilónů Vý-staviště v pražských Holešovicích. Cí-lem výstavy Moje cesta, která seuskuteční v rámci projektu chodicili-de.cz, je zprostředkovat každodenníživot lidí se zdravotním postižením.Výstava, probíhající na 1 350 m2, sestane největší takto zaměřenou ex-pozicí u nás. Vstup je zdarma.

„Návštěvníci budou moci poznata vyzkoušet si na vlastní kůži každo-denní život lidí se zrakovým, sluchovýma tělesným postižením. Zjistí, že jejichsvěty nejsou odlišné, jen musí na svýchcestách překonávat jiné překážky,“ vy-světluje Jana Vožechová z Nadace Si-rius. „Stejně jako celý projekt chodicili-de.cz i výstava Moje cesta je připravo-vána ve spolupráci s odborníky a lidmise zdravotním postižením,“ dodává.Nemalý prostor je věnován rozma-nitým pomůckám, mezi nimiž najdetenapříklad počítač s hlasovým výstu-pem, párovač ponožek, osobní zesi-

lovače, předměty denní potřeby a de-sítky dalších. Jaké to je pohybovat sena vozíku nebo bez použití zraku s po-třebnými pomůckami v běžném pro-vozu na ulici si budou moci návštěvní-ci vyzkoušet na speciálně vyrobenédráze. Že život lidí se zdravotním po-stižením je také plný sportu a zábavy,dokreslí různá hřiště a herní zóna.Zdroj: Nadace Sírius
Jak jsme na tomv sociálním podnikání?
Rozsáhlý průzkum, který uskutečnilaobecně prospěšná společnost P3 –People, Planet, Profit ve spoluprácis Nadací ProVida, zmapoval situacisociálních podniků v ČR. V jeho rám-ci proběhlo 100 rozhovorů s vedou-cími sociálních podniků, které doplni-lo zjišťování dat pro adresář soci-álních podniků. Ten je k dispozici nawww.ceske-socialni-podnikani.cz.Nejvíce sociálních podniků je ak-tivních v oblasti služeb. Hlavním dů-vodem jejich vzniku je sociální mo-tivace. Jedná se o  malé podnikys průměrným ročním obratem přes3,6 milionu korun. Více než polovinajejich příjmů pochází z  vlastníčinnosti. 90 % podniků zaměstnáváznevýhodněné osoby, mezi nimižpřevažují zdravotně postižení.Podniky mají kolem 15ti zaměstnan-ců, z toho 10 znevýhodněných. Téměřdvě třetiny sociálních podniků plánu-jí svůj rozvoj, potřebují na něj ale zís-kat finanční zdroje. Podniky začalypřibývat skokově od roku 2008 v sou-vislosti se začátkem dotační podporyz výzvy č. 30 Operačního programuLidské zdroje a zaměstnanost a výzevč. 1 a č. 8 Integrovaného operačního

programu. Od té doby jejich početstabilně roste.„Považuji za dobrý výsledek, že senám podařilo získat údaje od stovky so-ciálních podniků, i když jich je určitěo něco víc. Osobně mě překvapilo, ženejvíce sociálních podniků je spojenos jídlem – 45 % se jich přihlásilo do ka-tegorií Pohostinství a ubytování a Po-travinářská výroba a prodej. Je vidět, žese drží základních životních potřeb – jístse bude vždy,“ řekla Petra Francová,ředitelka P3.Zdroj: P3 – People, Planet, Profit, o. p. s.

Foto: Náhled expozice Moje cesta

Foto: Se sbírkou pomáhají dobrovolnice z řad studentů

http://www.neziskovky.cz
http://kariera.ihned.cz/c1-59897460
http://kariera.ihned.cz/c1-59897460
http://www.socialwatch.cz
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz
http://www.cenaviabona.cz
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Poprvé jsem vás slyšela, kdyžjste prezentovala yourchancecoby bezbariérovou firmu.Co si pod tím pojmempředstavit?
Ve zkratce řečeno: firmu, kde manaže-ři „nepřekážejí“ lidem v práci. Doufám,že jsem teď nikoho neurazila. Jednoujsem dostala radu od svého mentora:

Najdi leadera a nech to na něm. To jejedna z nejcennějších rad, kterou mikdo mohl dát. Na tomto principu totižfunguje bezbariérová firma. Manažeřijsou v ní od toho, aby udržovali dlou-hodobé zaměření, dodávali pomoca zdroje, vytvářeli prostředí. Zdá se vámto jako běžná definice manažerské ro-le? Ano, ale bezbariérová firma to sku-tečně praktikuje.
Odkud k nám tentotrend přišel?
My jsme k tomuto modelu fungovánídospěli zcela přirozeně přes firemnístrukturu založenou na procesním

řízení a systemickém přístupu k ma-nagementu. Tou dobou jsem totižpřesně cítila jednu věc – my přecenejsme procesně řízená firma. Kom-binujeme projektové řízení peněz,procesní strukturu, ale co s tou dyna-mikou a flexibilitou fungování? Ažněkolik let poté jsem byla na před-nášce Davida Brože, ředitele Veluxu,

a slyšela pojem bezbariérová firma.Všechno ve mně ten večer rezonovalotak, že jsem si připadala jako malé dí-tě, kterému dáte vytoužený dárek.Dostala jsem odpověď!
Říkáte také, že nevidíte roz-díl mezi fungováním nezis-kové organizace a firmy. Pročje tedy podle vás mezi ko-merčním a neziskovým sek-torem tak hluboký předěl?
Možná proto, že se jaksi nesluší říkat, ženěkteré neziskovky vytváří zisk, na roz-díl od některých komerčních subjektů,které by ho měly vytvářet, ale nějak se

jim to nedaří…Ne, vážně, myslím, že tojsou jisté předsudky. I když ono to vy-plývá i ze samotného slova „neziskový,“které a priori v lidech vytváří dojem, žemy jsme ti, kdo konají dobro, nás penízenezajímají a zisk už vůbec ne.Pravdou však je, že jedině skrzepartnerství komerční a veřejně pros-pěšné sféry se vytváří skutečná ob-

čanská společnost. K tomuto poznánízrajeme postupně. A díky organiza-cím, jako jsou Neziskovky.cz, seprofesionalizace neziskového sekto-ru stává realitou.

Fundraising – obchodna nejvyšší úrovni
Co bylo pro vás impulsemk opuštění světa byznysua založení neziskovéorganizace?
Došla jsem do bodu, kdy jsem chtěladělat něco, co má pro mne hlubšísmysl. Před yourchance jsem užjednu neziskovku jedenáct let vedla,takže jsem celá léta jela po dvou ko-lejích. Tam jsme ale naplnili její smy-sl a společnost svou činnost již dálneprovozuje. Yourchance pro mnebylo logické navázání. Ještě rok jsempak paralelně koučovala, čas od časukoučuji i dnes, ale projekty yourchan-ce mají tak velký celospolečenský vý-znam, že si mne získaly zcela.
Které dovednosti z podnikáníse vám v yourchance nejvícezúročily?
Za sebe musím říct, že rozhodně ob-chodní zkušenosti. Tím myslím hlavněschopnost vytvořit dlouhodobápartnerství, která jsou zajímavá a pří-nosná pro obě strany. A jak říkám na-šim fundraiserům, získávání penězpro podporu našich projektů před-stavuje nejvyšší úroveň obchodníchschopností. Musíte totiž vyjednat do-hodu na principu win-win-win: musí-te získat někoho, kdo koupí myšlenkua pomůže zrealizovat váš projekt, jenžbude pak prospěšný někomu třetí-mu. A tomu říkám umění obchodovat!
Říkáte, že v yourchance jsteměla možnost vyvarovat sechyb, které jste řešila s nej-různějšími top manažery.Stalo se vám přesto, že jste siv yourchance nějak „naběhla“?
Pokud bych řekla, že ne, tak už bychse nikomu nemohla podívat do očí.V jednu chvíli jsme se museli vypořá-dat s tlakem v cash flow, který vznikljen proto, že jsem se nechala přílišvtáhnout do psaní žádosti o evropskýgrant. Ten ve finále skončil s vysokýmpočtem bodů, nicméně k dotaci ne-byl doporučen pro přílišný početuchazečů. Když firma investuje přestisíc hodin práce jedním směrem, vyosobně přes tři sta, a pak se ukáže,že to byla slepá ulička, nutně se tomusí někde projevit. Zatáčku jsme vy-brali po dvou kolech, ale žádný ka-rambol z toho naštěstí nebyl. Jedno-

Rozhovor
Najdi leadera a nech to na něm
Jana Merunková nedělá rozdíl mezi fungováním firmy a neziskovéorganizace. Neštítí se slova „zisk“ a o yourchance, o. p. s. často hovoříjako o firmě. Zkušenost z byznysu ji naučila, že s penězi i lidmi se toprostě musí umět. Nejen proto je jedním z témat leadership a z tohodůvodu se yourchance věnuje tématu finanční gramotnosti. A přinášího tam, kde je nejvíce potřeba – dětem z dětských domovů.

Skutečná občanská společnost se vytváří skrze partnerství
komerční a veřejně prospěšné sféry.

Gabriela Filippi s první skupinou dětí v dětském domově, s nimiž yourchance pracovala

http://www.neziskovky.cz
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mu z našich významných dárců jsemtuhle svou chybu přiznala a on námpomohl. To ale můžete udělat jentehdy, když máte skvělé obchodnívztahy, oboustrannou důvěru a vzá-jemný respekt.
Co si myslíte o názoru, žežena, pokud chce uspět, tohomusí oproti mužům víceumět a být ochotná víceobětovat?
Mám zkušenost, že v začátku jsem sa-ma musela v mužském prostředí tro-chu zabojovat a prosadit se. Jsem vy-chovaná tak, že nemám čekat úlevy,takže mě to ani nepřekvapilo. Sportmě naučil, že medaile se rozdávají ažpo letech tvrdé dřiny. Věděla jsem, žeabych si získala respekt, musím býtprofesionálem ve svém oboru. Muživ tomto směru nedají příliš na emo-ce. Ovšem získat si respekt, když je zavámi vidět odvedená práce, minetrvalo nikdy dlouho. A pak se mis muži v mnoha směrech spolupra-covalo lépe než se ženami. Držím serady, že není nutné vzdát se svéženskosti, abych dokázala, že mezi něpatřím.
Příklad vaší organizacedokazuje, že ani pro kariérunemusí žena obětovatmožnost mít děti. Spoluza-kladatelce yourchance sev počátcích fungování orga-nizace narodila holčička,nadále se však podílí na jejímchodu. Proč tomu tak neníve většině organizací?
Nechci fabulovat o fungování jinýchorganizací. Jestli chcete, řeknu vám,proč to funguje u nás. Navíc GábinaKřivánková není jedinou maminkouv naší firmě – kolegyně Katka Lich-tenberková má dokonce děti dvě,a jsou to taky ještě drobečci (prvnímujsou dva roky, druhému tři měsíce!).Díky tomu, že jsme si na začátku s Gá-bi sedly a daly si práci s popisemvšech procesů a podprocesů ve fir-

mě, mohly jsme pak velmi jednodu-še udělat potřebné změny v předáníjednotlivých podprocesů, případněv  jejich převedení na nové kolegya kolegyně. Je pravda, že náš přístupmezi některými zástupci neziskovekvzbudil komentáře, že na to jdeme

nějak moc vědecky. Někteří jen s ús-měvem pokývali hlavou… Ale nám toprostě funguje.
To lze vidět i z toho, jak vašeorganizace narostla. Za dvaroky ze dvou lidí na dnešníchosmnáct. Čemu všemu seyourchance věnuje?
Máme tři hlavní pilíře aktivit: KatkaLichtenberková vede portál Finančnígramotnost do škol.cz, Gábina Kři-vánková, ředitelka společnosti, má nastarost náš klíčový projekt Začnisprávně, který vytváří kontaktní cent-ra pro mladé lidi, kteří odcházejí

z dětských domovů. A já se kroměfundraisingu věnuji šíření podnikatel-ských principů mezi studenty střed-ních a vysokých škol.
Proč jste si zvolily oblastfinanční gramotnosti?
Myslíme si, že je to jedna z klíčovýchoblastí, jíž dnes musí lidé rozumět.

Můžete mít sebelepší práci, vydělávathromady peněz, ale když nebudeterozumět principům, jak s  nimi za-cházet, aby se množily namísto roz-utíkaly, můžete na tom být na konciměsíce stejně špatně, jako někdo, kdonevydělává skoro nic.

Studovat jazyktoho druhého
Jedním z „vašich“ témat jeleadership. V čem spočívározdíl mezi řízeníma vedením?
Ano, leadership je pro mne velké té-ma. Ve zkratce řečeno, za leaderemlidi jdou, protože chtějí, za manaže-rem leckdy jdou, protože musí. Aletím nechci říct, že neexistují manaže-ři-leadeři. Myslím, že doba direktivní-ho – silového – managementu už po-minula. Lidé se cíleně rozvíjejí ve

svých schopnostech vytvářet si kva-litní vztahy, komunikovat, vyjednávata  dosahovat výsledků ne pod po-hrůžkou biče, ale skrze týmovouspolupráci. V této oblasti vidím velikýpozitivní posun.
Proč se nám tedy toliknedostává vůdčíchosobností s jasnou vizí?(A to nejen v politice.)
Nechci být nezdvořilá, protože sa-ma děti nemám, ale myslím, že to jezpůsobem výchovy. Většina rodičůstále ještě dětem říká: „Dobře se uča najdi si dobrou práci.“ Myslím, žeje na místě začít jim říkat: „Co byschtěl? V čem bys chtěla uspět? Čímchceš být lidem kolem sebe pros-pěšný, aby ti za to mohli zaplatit?“Škola v dětech téměř vůbec nepod-poruje kreativitu, kritické myšlení,umění diskutovat, stanovovat si cí-le a dosahovat jich. Když někdo mla-dý přijde s ambiciózní myšlenkou,okolí se rychle postará, aby mu vy-světlilo, že nemá vybočovat z řady.Myslím, že je to pozůstatek komu-nismu v naší DNA. Já mám ve svépracovně na nástěnce malou ce-

dulku s nápisem: „Co bys udělala,kdyby ses nebála?“.
Jak jste se dopracovala odřízení k vedení vy sama?
Upřímně? Skrze všechny chyby, kte-ré se jen daly v této oblasti udělat.Postavila jsem tým, pak jsem si ho sa-ma rozbila. Postavila jsem jiný, tamuž to bylo lepší. Mám ale kolem sebepár lidí, kteří mou prvopočáteční „pé-či“ přežili a dnes jsme nerozluční ka-marádi. A pak je to s každým krokemlepší. To ale neznamená, že neudělá-te i po osmnácti letech chybu. Jen jimožná rychleji odhalíte, obratněji na-pravíte a některé věci se naučíte sa-mi sobě odpustit a jít dál.
Čím dál více se ukazuje, žepokud lidé pracují z „musu“,výsledkem není konkurence-schopná organizace. Přestotento model stále přetrvává.Čím to podle vás je?
Nechtěla bych, aby z tohoto rozhovo-ru někdo nabyl dojmu, že modernímanagement je jedna velká party, kdese všichni dobře baví. Jsou obory, kamstále míří méně motivovaní pracovní-ci, kam chodí lidé proto, aby jim při-šly na konci měsíce peníze, oni zapla-tili složenky a měli po osmi hodináchv práci „čistou hlavu“. Tam je samo-zřejmě míra direktivního řízení vyšší,někde až vysoká. Ale i tam cítím po-tenciál ke změně, pokud bude inicia-tiva na straně těch, kdo mají vést.Leckdy je to tak, že lidé čekají respekt,

aniž by ho druhým sami prokazovali,chtějí motivované pracovníky, aniž byoni sami byli motivovaní.
V neziskové sféře pracujevětšina lidí z přesvědčenía nadšení. Takže model,který staví na zápalu pro věc,tvořivosti a iniciativě, se zdepřímo nabízí. Co byste dopo-ručila neziskovce, která sechce vydat touto cestou?
Doporučila bych neopouštět nadšenía kreativitu, ale doučit se i podnika-telštinu – jazyk a myšlení podnikate-lů a manažerů. Život bude pak o ně-co jednodušší. Asi jako když jstev Anglii, nutně něco potřebujete, aleneumíte anglicky. Je jedno, jak dobřeartikulujete, jak nahlas mluvíte, pokudto bude česky. A tak to je i mezi ne-ziskovou sférou a byznysem. Je třebastudovat jazyk toho druhého a pak sespolečně dají dělat skvělé věci.
Vám i yourchance se toevidentně daří.
Děkuji za inspiraci.

Olga Pohl

J ana Merunková vystudovala oborpublicistika, dále absolvovala vý-cvik v koučinku managementu a pe-dagogické minimum. Koučinkem sezabývala dvanáct let, zároveň půso-bila v neziskovém sektoru. Téměřdvacet let se věnuje interaktivní ko-merci a přednáší na středních i vy-sokých školách. Sama publikuje odpatnácti let.V roce 2010 založila s GabrielouKřivánkovou yourchance, o. p. s.,kde působí jako odborná garantkaa  fundraiserka. Za svou činnost

v neziskovém sektoru získala dvěocenění: Podnikatel roku 2004 v Pra-ze 7 a Výroční cenu Nadace T-SoftEternity za projekt Podnikam.eu zarok 2011.

Jana Merunková

Doba direktivního managementu už pominula.

http://www.neziskovky.cz
http://www.podnikam.eu/
http://www.financnigramotnostdoskol.cz/
http://www.financnigramotnostdoskol.cz/
http://www.zacnispravne.cz/
http://www.zacnispravne.cz/
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Představení člena AVPO

V  Olomouckém kraji jsme jediní,kdo globální rozvojové vzdělávání(GRV) přináší do škol,“ říká Lenka Dud-ková, ředitelka ARPOKu. KaždoročněARPOK uskuteční kolem 100 výu-kových programů věnovaných otáz-kám, jako je migrace, světový ob-chod, chudoba či ekologická stopa.Programů se každý rok účastní nadva až tři tisíce žáků. „Na naší školeproběhly dva pěkné programy o Viet-namu a Zambii. Děti se vhodnou for-mou dozvěděly o životě dětí z jiné ze-mě. Zapojily se také do výroby doplňku(čepice a  hudební nástroj), který siodnesly domů. Činnosti byly poutavéa děti se dozvěděly něco nového,“ po-psala program ANYANA – děti a světDagmar Kubánková z MŠ Rokytniceu Přerova.
Propojujemekontinenty
Od roku 2007 pořádá ARPOK také se-mináře globálního rozvojového vzdě-lávání pro pedagogy, s  akreditací

MŠMT. Nabídka a tematické zaměřeníseminářů se každý rok mění, orga-nizace je uzpůsobuje podle poptávkyučitelů. „V loňském roce jsme v rámcitřinácti seminářů proškolili 127 peda-gogů. Semináře se věnovaly globálním

tématům formou outdoorových her, vy-užívaly metod kritického myšlení či fil-mů,“ vypočítává Dudková.Významné místo v činnosti ARPOKuzaujímají mezinárodní vzdělávacíprojekty financované Evropskou ko-misí. Posledním dnem roku 2012skončil tříletý mezinárodní projektGlobal Curriculum, na kterém spolu-pracovaly neziskové organizacea školy z pěti zemí světa – Beninu,Brazílie, České republiky, Rakouskaa Velké Británie. Cílem projektu bylozvýšit povědomí o rozvojové proble-matice a zařadit témata globálníhorozvojového vzdělávání do výuky nazákladních a středních školách. Za ČRse do projektu zapojilo 10 škol z Olo-

mouckého kraje, pedagogové z těch-to škol se zúčastnili pracovních cestdo Velké Británie a západoafrickéhoBeninu. V rámci projektu Global Cur-riculum vznikla také příručka pro uči-tele nazvaná NA STOPĚ.

Do roku 2013 vstoupila organiza-ce se dvěma novými mezinárodnímiprojekty. „Spolu s partnerskými ne-ziskovými organizacemi a školami z Ra-kouska a Slovinska jsme začali pracovatna nových výukových materiálech proučitele, které se věnují tématům propo-jenost světa, zodpovědná spotřebaa aktivní občanství,“ řekl koordinátorprojektu Pavel Žwak. „To, jaká globálnítémata se objevují ve výuce občanskévýchovy a dějepisu, zase budeme zkou-mat s kolegy z Itálie, Nizozemí, Irskaa Bulharska,“ dodala Dudková. V pl-ném proudu je také projekt finan-covaný Ministerstvem zahraničníchvěcí ČR Svět v jednom dni – rozvojovátémata v projektových dnech, který do

škol přináší globální témata formouprojektových dnů. Pilotní školy zapo-jené v  projektu (ZŠ Dubicko, ZŠMánesova Otrokovice, ZŠ Slatinice, ZŠLobodice a ZŠ Bludov) se zaměří natémata, jako je výživa, kulturní roz-manitost, lidská práva, ochrana život-ního prostředí atd.
Exotika nejen na talíři
Hlavně na středoškoláky je zacílenprojekt SMOK – Síť otevřených mul-tikulturních klubů, v rámci něhož senapříklad v čajovně hrají hry z celéhosvěta nebo se vaří podle receptů exo-tických kuchyní. Pro širokou veřejnostorganizuje ARPOK jednou měsíčnětzv. rozvojové večery – besedy s od-borníky na rozvojovou spoluprácio  aktuálních globálních otázkách.V rámci nich se diskutuje napříklado pomoci zdravotně postiženým v Eti-opii, solární energetice v Zambii, kas-tovním systému v Nepálu nebo o mik--ropůjčkách jako formě podporydrobných podnikatelů v rozvojovýchzemích. ARPOK se každoročně zapo-juje i do projektů partnerských or-ganizací, jako je Letní škola rozvojovéspolupráce a Česko proti chudobě.Agenturu rozvojové a humanitárnípomoci Olomouckého kraje, o. p. s.společně založil Olomoucký kraja  Univerzita Palackého v  Olomouci.Dnes je ARPOK členem Fóra pro roz-vojovou spolupráci (FoRS), Unie ne-ziskových organizací Olomouckého kraje(UNO OK) a  Asociace veřejně pros-pěšných organizací (AVPO). Právě člen-

ství v posledně zmíněné asociaci má proARPOK četné přínosy: „Členy AVPO jsmese stali v listopadu 2011 hlavně proto, žeposkytuje velmi dobrý servis v podoběinformací o legislativních změnách týkají-cích se neziskových organizací,“ vysvětlilaDudková. Další výhodou podle ní je, žečlenové mohou využívat slev při účastina seminářích a školeních, které or-ganizují Neziskovky.cz právě ve spolu-práci s AVPO.Více informací o akcích a činnostiARPOKu a možnost objednat si výu-kové programy nebo publikace naj-dete na www.arpok.cz.Kateřina ŠtěpničkováKoordinátorka projektuSvět v jednom dni

Naše světy si nejsou tak vzdálené
Víte, co obnáší výroba našich triček v Číně? Co táhne hlavou lidem,kteří jsou nuceni opustit svůj domov? Jak se žije dětem v Zambii?Může tohle vůbec zajímat děti v mateřské škole? Ano, může. Potvrzu-jí to aktivity Agentury rozvojové a humanitární pomoci Olomoucké-ho kraje, o. p. s. ARPOK pořádá diskuse na aktuální témata v mateř-ských, základních i středních školách v Olomouci a okolí, a to jižtéměř deset let.

propojenost světa, zodpovědná spotřeba, aktivní občanství

Lektorka ARPOKu Marcela Fiedorová s dětmi na ZŠ Lobodice během projektového dne Den květů. Foto archiv ARPOKu

http://www.avpo.cz
http://www.arpok.cz
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Pokud ztráta nebo výrazné osla-bení zraku není pouze před-stavou ale realitou, je tu Tyfloservis,který se nevidomým a těžce slabozra-kým lidem snaží pomoci vyřešit výšenastíněné otázky a podporovat jev praktické životní soběstačnosti. Na-ším cílem je posílit schopnosti nevi-domých a  slabozrakých lidí žít comožná nejsamostatněji a nezávislena cizí pomoci. Nabízíme jim podpo-ru, informace a nácvik potřebnýchdovedností. Snažíme se také působitna společnost, aby dokázala jejichsnahu o samostatnost skutečně ak-ceptovat a pomohla tam, kde je totřeba, aby vytvářela podmínky proskutečnou integraci.
S klientemindividuálně
Služby poskytujeme především indivi-duální formou, prostřednictvím po-třebných informací a tréninku novýchdovedností, ať už v  rámci jedno-rázového proškolení či dlouhodobéhokurzu. To vše je doplněno výběrema doporučením vhodných pomůceka nácvikem práce s nimi. Podle po-třeb a možností klienta může nácvikprobíhat buď ambulantně, tedy v ně-kterém z našich středisek, nebo te-rénním způsobem, v domácnosti ne-bo v místě bydliště zájemce o službu.

Veškeré služby poskytujeme zrakověhandicapovaným uživatelům zdarma.Našimi klienty jsou nevidomí a sla-bozrací lidé ve věku 15 a více let. Každo-ročně své služby poskytneme zhruba2 200 zájemcům. Stále častěji jsou to li-

dé s tzv. kombinovaným typem posti-žení, to znamená zrakový + některý dalšíhandicap (sluchový, tělesný apod.).
Naše služby
Dlouhodobé rehabilitační kurzyv těchto oblastech:
▪ prostorová orientace a samostatnýpohyb (nácvik chůze s bílou holí,bez pomůcek, s průvodcem, výběrvhodných tras),
▪ sebeobsluha (nácvik vaření, péčeo  oděvy, osobní hygienu, péčeo děti a domácnost atd.),
▪ čtení a psaní Braillova bodovéhopísma (včetně psaní na tabulce),nácvik vlastnoručního podpisu,
▪ nácvik psaní na kancelářském psa-cím stroji a klávesnici počítače,
▪ tyflografika (nácvik samostatnéhozhotovování reliéfních vyobrazenía rozvoj schopností tato vyobra-zení vnímat),
▪ rehabilitace zraku (efektivnější vy-užívání zrakových funkcí),

▪ nácvik sociálních dovedností (cho-vání v různých společenských si-tuacích a způsob kontaktu s lidmiv dopravě, v obchodech apod.).
Jednorázové poradenství v oblasti:
▪ kompenzačních a rehabilitačníchpomůcek,
▪ bezbariérových úprav prostředíz hlediska zrakového handicapu,
▪ zprostředkování dalších služeba informací.
Jen pro pořádek – co u nás nenajdete:
▪ rehabilitaci nevidomých a slabo-zrakých dětí mladších patnácti let,lékařskou péči,
▪ pečovatelské a ošetřovatelské služby,
▪ průvodcovství a služby osobní asi-stence (včetně předčítání),
▪ ubytování a stravování,
▪ odborné sociálně právní poradenství,
▪ načítání textů na kazety nebojejich přepis do Braillova písma,
▪ půjčování knih a pomůcek,
▪ prodej pomůcek,
▪ montáž či instalaci pomůcek, do-mácích spotřebičů apod.,

▪ výuku práce na počítači,
▪ volnočasové aktivity (kulturní,sportovní aj.).

Pro veřejnost:informace i zážitky
Za dobu své existence jsme vydali řa-du letáků a drobnějších brožurek vě-novaných především otázkám kon-taktu s nevidomými a slabozrakýmilidmi a možnostem jejich rehabilita-ce. Mnohé z nich jsou v tištěné podo-bě k dispozici v našich střediscícha v digitální podobě na našich webo-vých stránkách. Pro odbornou i ši-rokou laickou veřejnost pořádámesemináře, přednášky a různé zážit-kové akce, v  jejichž rámci se lidémohou blíže seznámit s problema-tikou těžkého zrakového handicapu.Pravidelnou kulturní akcí, která jei výrazem poděkování podporovate-lům, je koncert S jarem za ruku. Letosjej pořádáme již podvanácté. Dosudnás benefičně podpořily tyto osob-nosti: Gabriela Demeterová, JaroslavSvěcený, Olga Štěpánová, Václav Hu-deček, Bambini di Praga, Emil Viklickýa  Jana Koubková. Za všestrannoupodporu děkujeme paní hraběnceMathildě Nostitzové a herečce paníEvě Holubové. PhDr. Josef CerhaředitelTyfloservis, o. p. s

Opora v zásadní životní zkoušce
Umíte si představit, že byste najednou přestali vidět? „To by bylajistě zkouška životních hodnot i schopností,“ řeknete si. Jenže takovázměna zasahuje do života v šíři, kterou si lze představit jen stěží.Dotýká se oblastí, jako je psychika, partnerské a další vztahy,zaměstnání, finance, společenské uplatnění či trávení volného času.A dojde i na praktické otázky: jak se postarat o sebe a o domácnost,uvařit si, uklidit, vyprat, jak se přiměřeně obléknout, něco si napsata přečíst, jak si někam dojít.

Představení člena AVPO

Žít co možná nejsamostatněji

Orientace v prostoru

Čtení Braillova písma

Tyfloservis je celostátní projekt realizovaný od roku 1991. Základem jehostruktury je 12 krajských ambulantních středisek poskytujících služby v pří-slušném kraji. Pražské středisko slouží Pražanům a zájemcům ze Středo-českého kraje, pro kraj Pardubický zajišťujeme služby ze střediska králové-hradeckého. V každém středisku pracují 2–4 instruktoři rehabilitace. Všech-na střediska jsou dobře vybavena speciálními pomůckami. Zájemci si jemohou vyzkoušet a vybrat si pro sebe tu nejvhodnější, zároveň mohouobdržet informaci, jak pomůcku získat. Mohou se s ní také naučit zacházet.Kontakty na jednotlivá střediska jsou k dispozici na www.tyfloservis.cz.
Kontakt:Tyfloservis, o. p. s. – organizační a metodické centrumKrakovská 1695/21, Praha 1Tel.: 221 462 365E-mail: centrum@tyfloservis.cz

http://www.avpo.cz
mailto:centrum@tyfloservis.cz
http://www.tyfloservis.cz
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FUNDRAISING,
MARKETING A  PR

Hodnocení pracovníhovýkonu
11. 6. 2013Hodnocení pracovního výkonu jecestou ke průběžnému zlepšování.Osvojíte-li si tuto manažerskou doved-nost, přínos zaznamenají nejen vaši za-městnanci, ale i organizace jako celek.Na kurzu získáte náměty k vytvářeníhodnotících kritérií a naučíte se posílitobjektivitu hodnocení tím, že do něj za-pojíte celý tým. Více informací.

Více informací ▸

Základy fundraisingu
12. 6. 2013Klíčem k úspěšnému fundraisingu jevytrvalost. Na kurzu se dozvíte, jak za-čít systematicky budovat svou dár-covskou základnu. Pokud při snahácho získávání financí pro svou organiza-ci narážíte na neúspěchy či překážky,na kurzu se na ně budete moci podí-vat z jiného úhlu. Nebudou chybět anipříklady z praxe.

Více informací ▸

PR a marketingprostřednictvím internetu
17. 6. 2013Sociální sítě nabízejí organizacím nej-různější možnosti, jak se prezentovat.Naučte se jich využívat. Seznamte ses webovými aplikacemi, které vámzdarma umožní vytvářet atraktivnímateriály určené vašim donorům i ši-roké veřejnosti. Dozvíte se, co vámumožňují web 2.0 aplikace, jak může-te vytvořit originální plakáty, pre-zentace či komiksy.

Více informací ▸

Základy grantovéhofundraisingu aneb Jak napsatdobrou grantovou žádost
19.-20. 6. 2013Napsat kvalitní grantovou žádostdokážete i vy, pokud se na to dobřepřipravíte. Díky kurzu se dozvíte, kamse dá grantová žádost podat, jakájsou specifika potenciálních donorů,výhody a  nevýhody grantovéhofundraisingu atd. Naučíte se, na co sidát pozor, na co se soustředit a jak

funguje hodnotitelský proces. Kromětoho vám náš kurz pomůže pochopitlogiku kvalitního projektu, zjistit, jakéjsou základní možnosti financováníprojektů z evropských fondů a pro-niknout do základů sestavování roz-počtu ke grantové žádosti.
Více informací ▸

Získejte si podporu aneb PRv sociálních službách
25. 6. 2013Chcete prezentovat svoji organizacinavenek, budovat dobré vztahy s ve-řejností a  efektivně komunikovats novináři? K tomu potřebujete umětdobře napsat tiskovou zprávu, kva-litně zorganizovat tiskovou konferen-ci, motivovat spolupracovníky, abydbali na dobrou pověst organizacea ještě pár dalších dovedností. Při-hlaste se na náš kurz a naučte se jevyužívat. Posílíte tak i své dovednostiv získávání finančních prostředků provaši organizaci.

Více informací ▸

LEGISLATIVA
A  ÚČETNICTVÍ

Právní a daňové aspektyfundraisingu 1 – dárcovstvía sponzoring
7. 6. 2013Díky kurzu se lépe vyznáte v otázkáchprávní a daňové regulace jednotlivýchfundraisingových nástrojů a budetevědět, jak se vyhnout nejčastějšímchybám při jejich využívání. Budete-li chtít své znalosti a dovednosti dálerozšířit, můžete se přihlásit na tema-ticky navazující kurz pro pokročilé.

Více informací ▸

Nový občanský zákoníkz pohledu obecně prospěšnéspolečnosti
20. 6. 2013Nový občanský zákoník nemusí býtpro vás strašákem. Spřátelit se s nímmůžete na našem kurzu. Zorientuje-te se v nové právní úpravě a budetesi moci lépe odpovědět na otázku,zda zůstat obecně prospěšnouspolečností nebo využít možnosti státse ústavem nebo nadačním fondem.

Více informací ▸

Občanská sdružení – spolkypodle nového občanskéhozákoníku
21. 6. 2013Kurz vás seznámí se změnami, jež při-náší nový občanský zákoník, platnýod 1. 1. 2014. Budou vysvětleny roz-díly mezi SPOLKEM a  občanskýmsdružením a všechny potřebné sou-vislosti, včetně možnosti přeměnyÚSTAV či SOCIÁLNÍ DRUŽSTVO a novéúpravy POBOČNÝCH SPOLKŮ.

Více informací ▸

ŘÍZENÍ A VEDENÍ

Finanční řízení pohledemmanažera
6. 6. 2013Chcete se lépe vyznat ve spleti fi-nančního řízení? Naučte se praktickyvyužívat finanční výkazy organizacea dále manažersky pracovat se zjiš-těnými údaji. Na kurzu budete mít pří-ležitost vyměnit si zkušenosti a získatpraktické rady týkající se vyúčtovánídotací, projektů a jednání s úřady.

Více informací ▸

Projektové řízení
12. 6. 2013Pusťte se do nového projektu kompe-tentně. Na kurzu načerpáte informace,tipy a příklady dobré praxe pro zahá-jení a realizaci projektů financovanýchz Evropského sociálního fondu.

Více informací ▸

Efektivní motivacezaměstnanců
18. 6. 2013Připadá vám, že výkon vašich za-městnanců už nemá šťávu? Možná tochce lepší motivaci! Na kurzu porozu-míte procesu motivace, jeho účelu,přenesení na výkon zaměstnancea úspěšnému chodu společnosti.

Více informací ▸

Supervizní podpora manaže-rů neziskových organizací
18. 6. 2013Příležitost pro ředitelky a ředitele,manažerky a manažery! Superviznísetkání, které vám umožní podívatse na vaše témata spojená s řídícíprací. Často se jedná o situace, kte-ré vás zaměstnávají nad rámecběžné rutinní práce, jako napříkladneochotní spolupracovníci, konflik-ty mezi zaměstnanci, zásadní stra-tegická rozhodnutí, požadavky nad-řízených a další. Na superviznímsetkání se těmto tématům budetemoci věnovat a posunout se mana-žersky dál.

Více informací ▸

Prosazování zájmůa vyjednávání v NNO
27.-28. 6. 2013Na kurzu proniknete do podstatyprosazování zájmů a lobbingu. Bude-te se moci lépe připravit na jednánís komunikačním partnerem, úspěšněho uskutečnit a použít vhodné argu-menty pro konkrétního vyjednávací-ho partnera.

Více informací ▸

SOCIÁLNÍ OBLAST

Umíte zasáhnou v případěmanipulace a agresivníhonátlaku?
24. 6. 2013Určitě ano. Otázkou je, jak vhodněa efektivně. Zajímá-li vás, jak vysle-dovat různé projevy možné šikanymezi dětmi a mladistvými či na pra-covišti, přihlaste se na náš kurz.V tréninkovém programu si vyzkou-šíte reakce a postupy, které pomá-hají účinně se proti nátlakovémujednání bránit. V praxi se vám bu-dou hodit.

Více informací ▸

Kurzy červen 2013

STAŇTE SE SPOLUTVŮRCI
NAŠICH KURZŮ!

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

zpravodaj@neziskovky.cz

U stánku Neziskovek.cz na NGO Marketu mohliúspěšní řešiteléhlavolamu vyhrát kurz zdarma

http://www.neziskovky.cz
mailto:zpravodaj@neziskovky.cz
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkurzu=462
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkurzu=461
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkurzu=464
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=471
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=469
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkurzu=454
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkurzu=429
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=446
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=415
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=463
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=465
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=458
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=468
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=474
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Asi návštěvnost, přestože je páteka docela ošklivo. Přišlo dost lidí,takže jsem ráda. Markéta FerbrováStředisko náhradní rodinné péče
Ta různorodost – že jsou tady ne-ziskovky ze všech oborů.Kateřina Uhlíkovánávštěvnice

Protože poskytujeme vzdělávánídětem, zaujaly mě Norské fondy,které budou v září vypisovat dalšívýzvu. Kateřina ŠpundováCzech Choice
Zaujalo mě, jak je ta akce obrovská.Václava ParkánováNadace Občanského fóra

Setkání se známými lidmi, přičemžněkteré z nich jsem rok neviděl. Toje vždycky příjemné. Adam KřístekPoradna pro občanství,občanská a lidská práva
Atmosféra tady na NGO Marketu,protože najednou jsem zjistila, žejsou lidi, kteří chtějí pomáhat, že

jsou lidi, kteří mají radost, že po-máhají a to je pro mě úplně nejdů-ležitější. Monika Sikováreportérka
Zaujal mě úžasný realistický modelmedvědice Pauly. Daniel VondroušZelený kruh o.s.

Co vás na letošním NGO Marketu nejvíc zaujalo?
Anketa

Reportáž

NGO Market začal dopolednímodborným programem pro zá-stupce neziskových organizací, kteřísi mohli vybrat mezi přednáškouNicka Allena a Jitky Nesrstové o onli-ne fundraisingu – možnostech využi-tí internetového prostředí k získávánífinančních prostředků – a panelovoudiskusí věnovanou dárcovství. O vlast-ním přístupu k dárcovství hovořilaJarmila Baudišová z Nadace Avast,Klára Tichá z Nadace Telefónica a fi-lantrop Karel Janeček. Diskusí pro-vázel redaktor časopisu Ekonom JanBumba. V 11 hodin se veletrh otevřel ve-

řejnosti. O doprovodný program sepostaraly partnerské organizace NGOMarketu a především samotné ne-ziskovky. Připravily řadu zajímavýchpřednášek a  seminářů, napříklado propojování světa byznysu a ne-ziskových organizací, leadershipuv neziskovém sektoru či spoluprácis médii. Celodenní program byl při-chystán i pro děti.
Nové kontaktyi neotřelé zážitky
Kromě prezentací neziskovek mohlkaždý navštívit také dobročinný bazar

či psychobudku simulující stavschizofrenie, vyzkoušet si, jaké to jebýt na vozíku nebo shlédnout pou-tavé vystoupení dětí ze sociálně vy-loučené lokality v Brně. Na veletrhunechyběli ani patroni některých or-ganizací, například filmový režisér JanHřebejk nebo spisovatelka knih proděti Ivona Březinová. Herec JaroslavDušek vyzval neziskovky ke společné-mu uvažování a vzájemnému propo-jování svých projektů v jednom z do-provodných workshopů.Podobně jako v  minulém rocepředcházela i  tentokrát veletrhumezinárodní konference. Letošní té-

ma bylo „PROKÁZAT = ZMĚŘIT anebMůže nezisková organizace obhájitsvoji užitečnost?“. Konference seuskutečnila 2. května a zúčastnilo sejí více než sto zástupců neziskovýchorganizací, kteří si vyslechli příspěvkyo měření efektivity neziskovek na in-ternetu, hodnotě dobrovolnické prá-ce, transparentnosti neziskovek ne-bo o komunikaci s veřejností ohlednědopadů činnosti organizace.Rádi bychom všem neziskovkámi návštěvníkům poděkovali za účastna NGO Marketu 2013 a doufáme, žeto pro vás všechny byl příjemnýa smysluplně strávený den. Těšímese za rok opět na viděnou!Ester PěknáForum 2000

Jaký byl NGO Market 2013?
V pátek 3. května 2013 patřila Národní technická knihovna v Prazeneziskovým organizacím a jejich příznivcům. Letošní NGO Market bylopravdu rušný – navštívilo jej téměř 3 000 návštěvníků z řad odbornéi široké veřejnosti. Tradiční a oblíbená akce nabídla pestrý obrázekdění v místním neziskovém sektoru – na jejím čtrnáctém ročníku sepředstavilo 197 organizací.

http://www.neziskovky.cz
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Rozhovor

Čím se Nadace Telefónicazabývá?
V rámci grantových programů pod-poruje nadace projekty, které přispí-vají k duševnímu i tělesnému rozvojidětí a mladých lidí. Prostřednictvímtechnologií, služeb a duševního vlast-nictví společnosti Telefónica CzechRepublic podporuje nadace taképrojekty, jejichž cílem je vyrovnávatšance sociálně znevýhodněných. Na-šimi hlavními partnery v této oblastijsou Linka bezpečí a Linka seniorůspolečnosti Elpida. Dále nadace za-střešuje dobrovolnické programy prozaměstnance Telefónica CzechRepublic, organizuje interní finančnísbírky, dárcovství krve nebo trhychráněných dílen.

Co považujete za největšíúspěchy Nadace?
Od roku 2011 je hlavním grantovýmprogramem nadace program ThinkBig, který podporuje mladé lidia jejich nápady na zlepšení životav jejich okolí. Těší nás, že mladí ma-jí zájem zapojit se do rozvoje komu-nitního života. Zaznamenali jsmeopravdovou „mobilizaci“ mladé ge-nerace, která přichází s originálnímia hlavně potřebnými nápady, jakzlepšit životní prostředí, život lidís  handicapem, jak upozornit naotázky lidských práv nebo obohatitkomunitní život kulturní nebo spor-tovní aktivitou. Projekty realizují sa-mi mladí lidé, získávají tím i důleži-té schopnosti v projektovém řízení

a vedení lidí, které navíc podporuje-me vzděláváním v těchto a mnohadalších měkkých dovednostech.Kurzy prošlo již přes 1 600 mladýchlidí a se spuštěním nové vlny přihlá-šek v polovině května plánujemeproškolit další.
Tématem doprovodnékonference NGO Marketuje měření dopadu – jakýmzpůsobem vyhodnocujetedopad činnosti v NadaciTelefónica?
Zaměstnanci společnosti TelefónicaCzech Republic se mohou vyjadřovatk aktivitám a dopadům činnosti na-dace dvakrát ročně v interním prů-zkumu spokojenosti. Zároveň sle-

dujeme vnímání aktivit nadacev rámci CSR šetření, které pro Tele-fónicu každoročně připravuje IpsosTambor, a dále v rámci pravidelné-ho průzkumu povědomí o značceu široké veřejnosti, ve kterém jsoutéž obsažené dotazy na nadačníprogramy, respektive filantropickéaktivity společnosti Telefónica.V rámci grantového programu ThinkBig měříme dopady v dotazníkovémšetření pro absolventy programu,které bylo vytvořené přímo na mírutomuto grantovému programu a pro-vádí se celoevropsky.
Co máte naNGO Marketu rádi?
Mám celkově ráda jeho atmosféru.V prostorách probíhá intenzivní vý-měna informací mezi účastníky, je toopravdu nabíjející, vidět tolik zapá-lených lidí, kteří se zajímají o  ne-ziskový sektor a jsou ochotni sdíletsvé zkušenosti s ostatními. Pokaždéjsem na NGO Marketu navázala novékontakty, které jsem následně využi-la pro další práci. NGO marketu mocfandím a vždy se na něj těším.
Děkuji.

Ester Pěkná

NGO Market – zdroj užitečných kontaktů
Letos poprvé měla na NGO Marketu svůj stánek i Nadace Telefónica.Návštěvníkům přiblížila své aktivity, především grantový programThink Big, který podporuje mladé lidi a jejich nápady, a to nejenfinančně. V rámci řízené diskuse se nadace podělila o své zkušenostis dárcovstvím. O tom, co přinesl NGO Market samotné nadaci, jsmese dozvěděli od její manažerky, Kláry Tiché.

I NZERCE

http://www.neziskovky.cz
http://www.dzs.cz
mailto:recepce@dzs.cz
http://www.pohoda-help.cz
http://www.vzdelavanivpohode.cz
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Vycházíme-li z našich dat, do po-tíží se nejčastěji dostávají lidé vy-učení a se středoškolským vzděláním,a to v daleko větším poměru, než jejejich zastoupení ve společnosti. Nej-pravděpodobnějším kandidátem nakolaps vlastních financí je tedy fyzickypracující zaměstnanec, který nastou-pil do práce s minimálními základykritického posuzování komerčních na-bídek z oblasti finančních služeb – odvedení běžného účtu přes výpisz dluhových databází a úvěry až ponahlížení do registru exekucí či insol-venčního rejstříku.Pro naše klienty je okamžik setkánís poradcem často první možností, jakse dozvědět něco kvalifikovanéhoz úst někoho jiného než prodejce ne-bo vymahače, a také příležitostí poj-menovat vlastní chyby a poučit sez nich. Ne vždy lze říci, že klient si zasvou situaci může sám. Stává se, žese změní okolnosti, které platily vechvíli rozhodování a uzavření smluv-ního vztahu k danému finančnímuproduktu: omezení či ztráta zaměst-nání, nemoc či úraz, rozvod, rozchod,narození dítěte, výhodnost novýchkonkurenčních nabídek, změna prio-rit, potřeb a požadavků spotřebitele.V  případě nesnází je to právě od-borné nekomerční poradenství, kte-ré může pomoci. Nekomerční pora-denství ze své podstaty nesměřuje

k tvorbě zisku, naopak vede ke zlep-šení finanční a sociální situace klien-ta a  jeho nejbližších. Nemusí seomezovat jen na analýzu a doporu-

čení následných kroků, může také při-spět ke konsolidaci a zlepšení kon-krétními kroky. Jedním z nich je soci-ální úvěr.
Sociální úvěr –o co se jedná?
V češtině zatím neexistuje zažitý pře-klad anglického termínu affordablepersonal credit, dokonce ani žádnýprakticky použitelný příklad z novédoby, s výjimkou zaměstnaneckýchpůjček. Jak vyplývá z anglického ná-zvu, jedná se o úvěr fyzické osobě,nepodnikateli, který by na běžný úvěrnedosáhl. Takový úvěr může mítněkolik cílů – nejčastějším je umožnitklientovi zapojení do pravidelnéhozaměstnání např. nákupem auta, po-řízení základního vybavení domác-nosti za přijatelných úvěrových pod-mínek, znovuzískání kontroly nad svý-mi osobními financemi. Cílovými sku-pinami mohou být lidé čerpajícísociální pomoc, jedinci se špatnouúvěrovou historií, nízkopříjmové

domácnosti, etnické a  přistěhova-lecké minority, mladí lidé, nemocnía osamělí, nezaměstnaní, lidé v tíživéživotní situaci či obyvatelé vylou-čených lokalit.Sociální úvěry slouží k pokrytí ná-kladů na základní zboží a  služby,jejichž nedosažitelnost, popřípadě fi-nancování nevhodným úvěrem, zvy-šuje sociální vyloučení. Takovousituaci může přivodit nedostatektržních možností úvěrování (zejménaneexistence produktu navrženéhopro nízkopříjmové spotřebitele) či ne-přiměřené úvěrové nabídky – velmidrahé úvěry s rizikovými úvěrovýmipodmínkami. Sociální úvěr přicházína řadu i v případě, kdy jsou určitéslužby k dispozici pouze za úhradu,např. ošetření nebo léčení, pokročilázubní péče, školení či základní IT.
Spojenými silami
Uvedené skutečnosti byly motivem provznik partnerství mezi veřejnou sprá-vou, privátními společnostmi a pora-

denskými neziskovými organizacemi,jehož cílem bylo najít uspokojivé řešení.První vlaštovky se objevily ve Francii,Velké Británii a Belgii a myšlenka soci-álních úvěrů proniká i k nám. Díky ev-ropskému projektu CAPIC Spolupracík  dosažení přijatelného úvěru sev dubnu uskutečnil v Praze seminář,který účastníkům poskytl ucelený pře-hled o čtyřech příkladech sociálního

úvěrování v praxi, různých partner-stvích a  jejich motivacích. V  rámciprojektu vznikl také film, který před-stavuje různé aktéry projektu a který jepro zájemce k dispozici u autora toho-to článku.Zajímavou možnost financovánínabízejí také družstevní systémyspoření. Britské družstvo NottinghamCredit Union – Coop Electrical posky-tuje svým klientům nejen podporuv úsporách, ale umožňuje jim takéopatřit si základní vybavení domác-nosti za podmínek nesrovnatelnělepších než na nebankovním trhu.V Belgii pocházejí prostředky k úvě-rování z valonského regionu (kraje)a soukromé nadace, ve Francii pak zestátního Fondu sociální soudržnostia Katolické nadace, v Itálii jsou zdro-jem místní menší banky a družstva.Vlastní poradenství, výběr a následnévedení klientů zajišťují poradenskéneziskové organizace s mnohaletouzkušeností s  prací s  konkrétnímidospělými klienty.
Vzdělávejte se,jde o vaše peníze
Téma zvyšování finanční gramotnostije navýsost aktuální – a vždycky bu-de. Finance jsou součástí našehoživota a jde o to, abychom uměli svépoznatky a schopnosti přetavit v prak-tická každodenní rozhodnutí. Neza-stupitelnou úlohu zde hrají kvalitníosobní finanční poradci a zprostřed-kovatelé, které jistě doporučí jejichmateřské společnosti, jež se řídíetickými závazky příslušných pro-fesních asociací. Důležitou roli hrajíspotřebitelské i testovací organizace,srovnávací servery a internetové por-tály s finanční problematikou. V pří-padě nesnází pak nastupuje nezávis-lé a  neziskové poradenství. To jebezesporu nejsilnějším pilířem další-ho vzdělávání dospělých, kteří nema-jí jinou možnost než cílenou pomocía poradenskou službou změnit svédosavadní způsoby myšlení a naklá-dání s osobními financemi.David ŠmejkalředitelPoradna při finanční tísni, o. p. s.

Dospělé peníze
Většina dnešních spotřebitelů a klientů finančních institucí (banki nebankovních společností) neměla možnost se seznámit se základyodpovědného vedení vlastních příjmů a výdajů. Jelikož téma osobníchfinancí proniká do škol až nyní, nezbývá dospělým spotřebitelům, nežse za pochodu učit z vlastních chyb. To může být docela svízelné, pokudvinou přešlapů ve správě vlastních i rodinných peněz trpí rodinnápohoda a vlastní psychika i zdraví.

Téma

Finance jsou součástí našeho života

Poradna při finanční tísni je obecně prospěšná společnost zabývající sebezplatným poradenstvím a prevencí předlužení v oblasti osobních závazků,především finančních. Každým rokem obslouží zhruba 12 000 klientů, odroku 2008 se na ni obrátilo již více než 50 000 klientů. Poradna nabízívšechny služby zdarma včetně vypracování návrhu na oddlužení – osobníbankrot, čímž se zásadně liší od různých komerčních poraden a firem.Provozuje také pondělní bezplatnou poradenskou linku a v současnostiradí na 9 místech po celé ČR. Na činnost Poradny přispívají všechny velkéfinanční domy působící v ČR.

Na finanční negramotnost můžete snadno dojet

http://www.neziskovky.cz


Svět neziskovek 6/2013 www.neziskovky.cz12

Stejně tomu je i v dalších sekto-rech – státním a podnikatelském.Stát nese odpovědnost za konání„svých“ institucí a organizací a my ja-ko občané jej všichni kontrolujeme.Nadáváme, píšeme do diskusí, pode-pisujeme petice, novináři píší článkyo tom, co je zase špatně. A je to takdobře. Za svou činnost přirozeně ru-čí i podnikatel. Jde se svou kůží a fir-mou – penězi, majetkem, pracovnímúsilím – na trh. Odměnou za snahumu je zájem zákazníků a s tím spo-jený případný zisk.Neziskovky však jakoby s odpo-vědností nepočítaly. Za co jsouvlastně odpovědné? A kdo je jejichvlastníkem? V prvé řadě jsou – na zá-kladě právní úpravy – odpovědné zarealizaci svého poslání. To je jejichprimární úkol. Vlastníkem není nikdo,veškerý majetek má být použit veprospěch uskutečnění záměru (po-slání), pro který byl subjekt zřízen.Problém českých neziskovek je všakv tom, že v řadě případů není možnése o organizacích něco dozvědět. Ně-které organizace si pořádně neuvě-domují, jaké mají poslání nebo jeneumí formulovat a spíše praktikujíheslo „účel světí prostředky“.
Mýtus 1: Neziskovkymají funkční webovéstránky
Skutečnost: Dvě třetinyneziskovek nemajíwebové stránky
Jestliže si myslíte, že dnes už má kaž-dá organizace webové stránky a nanich uvádí účel své existence, tak jeto velký omyl. Výzkum transpa-rentnosti, jehož výsledky přináší pu-blikace Transparentnost organizací ob-čanské společnosti, ukázal, že webovéstránky má pouze necelá třetina or-ganizací (provedeme-li vážený prů-měr v rámci všech právních foremNNO). Občanská sdružení mají webpřibližně ve čtvrtině případů, nadačnífondy mají dostupnost méně nežpoloviční (42 %), obecně prospěšnéspolečnosti (52 %) a nadace (55 %) sepak pohybují mírně nad polovinou.Přijatelná situace je pouze u  úče-lových zařízení církví (87 %).Z hlediska dostupnosti informacío organizaci je přitom web pro ve-

řejnost naprosto zásadní. Považuje-te-li uvedenou situaci za tristní, věz-te, že to může být ještě horší. Aktuálníúdaje ve webové prezentaci totiž ne-má celá třetina nadací, čtvrtina na-dačních fondů i občanských sdružení.Dá se takové rok a více let staré pre-zentaci věřit?
Mýtus 2: Neziskovkyprezentují své poslání
Skutečnost: Více než polovi-na neziskovek neuvádí nasvém webu své poslání
Zmíněný výzkum původně zjišťoval,do jaké míry zveřejňují organizaceinformace o svém základním smě-řování, tj. zaměřoval se na prezenta-ci poslání a vize analyzovaných or-ganizací. První skutečností, kterouvšak šetření ukázalo, bylo, že ne-ziskové organizace termín poslánía vize nerozlišují. Pod označením po-

slání se často objevovala vizea opačně. Další zkoumání se protoomezilo na zjištění, zda uveřejněnéinformace umožňují pochopit účelexistence organizace. Ve velké mířese taková obhajoba vlastní existencedařila nadacím a nadačním fondům(u obou se taková informace objevi-la v  98  % případů) a  u  organizacízřízených církví (92 %). Účel existen-ce občanských sdružení byl naopak

jasný pouze ve třetině případů (33 %).Vezmeme-li v úvahu, že neziskovýsektor je z  90  % tvořen právě ob-čanskými sdruženími, pak tedy urči-tě více než polovina neziskových sub-jektů nemá zveřejněno své poslání!Z pohledu možné kontroly veřej-nosti je zarážející nejen neschopnostorganizací své poslání formulovat, aleněkdy také jeho šíře. Odstrašujícímpříkladem budiž nadace Bene Factum.Ta za své poslání považuje změť zce-la nesouvisejících činností: zprostřed-kování pobytu nemocným dětemu moře, rozvoj kultury a školství, pod-poru policie nákupem počítačů, ná-kup moderních přístrojů ve zdra-votnictví, podporu lyžování, šachové-ho sportu a jachtingu. Takové poslánínebudí dojem, že by organizaci šloo skutečnou nápravu určitého spole-čenského problému, naopak spíšeukazuje na snahu uspokojovat svévlastní marginální zájmy. Široce vy-mezené poslání, mimo zmíněné, ta-ké znemožňuje vnější kontrolu.
Mýtus 3: Neziskovkyneumějí formulovatposlání, ale poskytujíalespoň informace
Skutečnost: Výroční zprávuprezentuje méně než deseti-na občanských sdružení
Zpřístupňování základních organi-začních dokumentů a údajů by z hle-diska veřejného závazku mělo být proneziskové organizace samozřejmos-tí. Základní organizační dokument (tj.stanovy, statut či nadační listinu) zve-řejňují nejčastěji nadace a nadačnífondy, a to ve třetině případů. Ostat-ní právní formy na tom byly – z hle-diska zveřejnění základního organi-začního dokumentů – výrazně hůře.Jméno statutárního zástupce uvádě-jí nejčastěji církevní účelová zařízení,nejméně často pak občanská sdru-žení. U nadací a nadačních fondů jestatutárním zástupcem správní rada,právě nadační fondy pak nejčastěji(v 50 %) zveřejňují jména jejích členů.Z hlediska transparentnosti lze zazásadní považovat zpřístupnění vý-ročních zpráv, protože často obsahu-jí řadu informací, na základě kterýchsi můžeme udělat obrázek o fungo-

vání organizace. Aktuální výročnízprávu na webu prezentují nejčastě-ji účelová zařízení církve (69 %), s vý-razným odstupem následují obecněprospěšné společnosti, nadace a na-dační fondy. Na druhou stranu nej-méně často výroční zprávu zveřejňu-jí (a  pravděpodobně také vypra-covávají) občanská sdružení (9 %).
Mýtus 4: Neziskovkysice poslání a infor-mace o sobě nezve-řejňují, ale faktickyje vše OK
Skutečnost: Praxe ukazuje,že před transparentnostízatím převažuje stav „účelsvětí prostředky“
Vysvětlení, proč neziskové organiza-ce nemají na webu jasně prezentovánúčel své existence, může být celá řa-da. Nejhorší možná varianta byla užnastíněna – existují jen proto, abyobohatily sebe a provozovaly neuži-tečnou činnost ve prospěch určitýchzájmových skupin.Je pravděpodobné, že takové or-ganizace jsou v českém neziskovémsektoru naštěstí spíše výjimkou. Popravdě řečeno, kde je ale hraniceoznačující vyloženě „škodlivou“ or-ganizaci? Mohu sám dosvědčit, že po-slání či vize často nejsou v našich ne-ziskových organizacích brány přílišvážně. Ve stanovách se objevují různáposlání: jednou formulovaná proúčely získání dotace, podruhé dosta-tečně zamlžená „aby na nás nikdonemohl“, potřetí taková, která by uždnes neprošla, protože se zpřísnilapravidla (a proto si musíme staršístanovy ponechat). Naprosto běžnýmjevem je střet zájmů v podobě člen-ství v radě a zaměstnaneckým pomě-rem v neziskové organizace. A takbychom mohli pokračovat.
A co dál?
Možná si říkáte, že obsah článku jenadnesený. Uznávám, že výzkumy(i ten můj) se mohou mýlit, ale podí-vejte se na svoji organizaci, nakolik jetransparentní. Obraz neziskovéhosektoru by u veřejnosti jistě mohl býtlepší, dokážeme-li přesně a výstižněformulovat silné poslání naší or-ganizace a primárně se zaměřovat(a také je prezentovat) na potřebydruhých a ne na naše vlastní. Jasnéposlání je pouze začátkem v procesu,který umožní měřit přínos neziskovéorganizace a  prokázat tak smyslu-plnost její existence. Ať se vám to daří!Pavel Bachmannkatedra managementuUniverzity Hradec Králové

České neziskovky – jsou transparentní?
Veřejně prospěšné neziskové organizace – vzniklé z iniciativy občanůza dobročinným účelem – jsou ze své podstaty odpovědné veřejnosti.To znamená svým členům, klientům, institucím, kterým dodávají služ-by, a zejména dárcům. Proč? Za vše, co kdo koná, nese i odpovědnost.Slovy cynika: „Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán“.

Transparentnost

Bachmann, Pavel: Transparentnostorganizací občanské společnosti.Gaudeamus, Univerzita HradecKrálové, 2012

http://www.neziskovky.cz


Přihlaste se do sedmého ročníku
soutěže o  nejlepší česko-slovenskou
kampaň neziskových organizací!

Soutěžní kategorie:
▪ Tištěná reklama
▪ Televizní a kino spot
▪ Rozhlasový spot
▪ Internetová kampaň
▪ Cena veřejnosti

Uzávěrka přihlášek
▪ 10. října 2013

Přihlášku a propozice k soutěži naleznete na
www.zihadloroku.cz

Slavnostní vyhlášení a ocenění nejlepších
veřejně prospěšných reklamních kampaní
proběhne 21. listopadu 2013 v prostorách
ERA svět v Praze.

Vyhlašujeme soutěž

Organizátor
Neziskovky.cz, o. p. s.

Hlavní partner Žihadlo 2013
ČSOB, a. s.

o nejlepší veřejně prospěšnou reklamu

http://www.zihadloroku.cz
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Jak dlouho se pohybujetev neziskovém sektoru a covás tam přivedlo?
Dalo by se říci – odmalička…, i kdyžmi-mo školu se to všechno nenazývalo ne-ziskovým sektorem. Jako dítě jsemnavštěvovala různé kroužky, jezdila natábory, v  dospělosti jako vedoucíi hlavní vedoucí. Po ukončení pedago-gické fakulty jsem začala učit na gym-náziu a dostala jsem na starost i mimo-školní činnost. Společně se studentyjsem organizovala letní brigády, vymýš-lela různé aktivity. V průběhu méhoučitelování jsem se začala zajímato nové formy vzdělávání a doplňovalajsem výuku tzv. projektovým vyu-čováním a novými interaktivními me-todami. Ono to, co vypadalo jako zá-bava a hraní, se postupem času stávalonáročnějším a vyžadovalo možná víceaktivního a samostatného přístupu nežto klasické – přečtu si, nabifluju se ne-bo opíšu z taháku a mám hotovo. Poroce 1989 přišly nové příležitosti. Ještějsem učila, když jsem otevřela čajovnu,kde jsem měla takovou Knihu přání,bolístek a nápadů..., kam návštěvnícizapisovali své postřehy, sny i své zlosti.A to, co je v obsahu dnes již šesti knih,mě před 11 lety inspirovalo k založeníneziskovky. A tak čerpám zkušenostidíky lidem, kterým se věnuji v  po-sledních letech ve svém volném čase.Jsou to různorodé skupiny, mladí,dospělí a ti moudří, jak říkám seniorům,kromě toho se věnuji i znevýhodně-ným, např. prvopachatelům. Sdílím ná-zor, že hlavním smyslem života je po-máhat ostatním a  že nejlépe in-vestovaná minuta je ta, kterou investujido lidí. V roce 2006 jsem v Pelhřimověotevřela Centrum neformální výchovya vzdělávání, které dnes spolupracujes neziskovými organizacemi v Evrop-ské unii i mimo ni, ale základem jespolupráce českých a slovenských ne-ziskovek.

Nestátní neziskovéorganizace hrají důležitouroli v oblasti mimoškolnívýchovy. Jak byste tentodruh vzdělávání definovala?
Mají nesporně důležitou úlohu v ob-čanské společnosti, podporují aktivi-tu a výchovu dětí a mládeže, občanůa veřejnosti celkově. Pomáhají vytvá-řet prostor pro ty, kteří chtějí něcodělat se sebou, pro sebe a tím i proostatní. Jejich činnosti jsou rozmani-té, a  právě ta „barevnost“, různo-rodost a neformálnost je tím, co jetou jedinečnou devízou všech ne-ziskovek. Definici neformálního vzdě-lávání obsahuje dokument Strategieceloživotního učení České republiky.Stručně řečeno, jde o dobrovolnou,nenásilnou činnost, která umožňujelidem zažít pocit úspěchu, a to i těmzdánlivě méně úspěšným. Má svůj cíl,je záměrné, rozvíjí dovednosti a tzv.měkké kompetence, hodnoty, postojelidí a všeobecně působí na složkycharakteru člověka a  rozvoj jehoosobnosti.
Je zřejmé, že organizacezájmového a neformálníhovzdělávání nabízejí různouúroveň volnočasovýchaktivit. Jak jim mohou kezkvalitnění práce pomocipodobné projekty, jako jeprojekt K2, ve kterém jstegarantkou Metodicképodpory uznáváníneformálního vzdělávání?
Každý projekt může někomu neboněčemu prospět. Projekty podporujíkomunikaci, týmovou a partnerskouspolupráci a  v  neformálním vzdě-lávání se pohybuje mnoho lidí zku-šených i méně zkušených, mnohopraktiků i teoretiků. Podstatné všakje, že chtějí něco zlepšit, pracují nasobě a pomáhají dalším. V projektu

K2 je mým úkolem podpořit ty, kteřís námi začali spolupracovat, při hle-dání cesty či postupu ke zkvalitněnívolnočasových aktivit, abychom siuměli definovat, co je nutné rozvíjetpři činnosti s dětmi a mládeží a prozvládání úkolů v každodenním živo-tě. Abychom my všichni, kteří se mla-dé generaci věnujeme, věděli, ževším, co děláme, jak se chováme, pů-sobíme na človíčka, který bude mít vesvých rukou nejen svůj život, ale dojisté míry i život náš. Rádi bychomnavázali na myšlenku uznání nefor-málního vzdělávání a postupně ji vevšech rovinách prosadili v praxi. Alevše je o lidech, o komunikaci a často(bohužel) o striktně daném čase. Ne-bude-li existovat široké partnerství,projekty si projdou svou nutnou ces-tu, jejich výstupy se vytratí a  ne-správně pojatá udržitelnost může pů-vodním myšlenkám ublížit.
Národní institut dětí a mlá-deže v rámci již skončenéhoprojektu Klíče pro životinicioval v roce 2011 podpisMemoranda o podpořeuznávání výsledků nefor-málního vzdělávání při prácis dětmi a mládeží. Kolik sig-natářů dokument podepsaloa v čem vidíte jeho význam?
Memorandum podepsalo 11 signatá-řů a naší snahou je, aby se k němupřipojili další. Tato listina otevírámožnosti k dalšímu jednání o zámě-rech do budoucna začít uznávat ne-formální vzdělávání a tím i podpořitv lidech samotných vnitřní motivacik celoživotnímu učení.

V dnešní době jsou pro kaž-dého z nás důležité tzv. klíčovékompetence. Jak je pracov-níkům neziskovek a dalšíchorganizací pro zájmové vzdě-lávání pomáháte rozvíjet?
Klíčové kompetence zahrnují znalosti,dovednosti, měkké kompetence, hodno-ty, postoje. V Národní soustavě povoláníje uvedeno 15 měkkých kompetencí,každá má pět úrovní. A právě jejich roz-voj je důležitý nejen pro trh práce, alei pro život samotný. Z těch vycházímea snažíme se je ve spolupráci nejen s ne-ziskovkami rozvíjet prostřednictvím při-pravených vzdělávacích programů a po-stupůpro volnočasové aktivity.
V rámci projektu K2 chceteuvést do praxe tzv. Osobníkompetenční portfolio (OKP),k čemu slouží?
Může to být záznam detailněji po-psaných rozvinutých kompetencí a bu-de se přikládat jako příloha známéhoEuropassu, se kterým je do jisté míryOKP provázáno. Nebo to v budoucnumůže být osobní portfolio, na které bynavazoval plán osobnostního rozvoje.Ale to vše bude záležet na schop-nostech těch, kteří se věnují nefor-málnímu vzdělávání ať už jako vzdě-lavatelé, nebo účastníci, na vzděláva-cích programech a na podpoře se-beevaluace a  sebereflexe. K  jehoprosazení do praxe bude nutná osvě-ta, vzbudit zájem lidí o osobní i osob-nostní rozvoj. Všichni víme, že je stáleco rozvíjet a kultivovat.
Věříte, že díky projektu K2mohou být neziskovkya organizace pro zájmovévzdělávání „ziskové“?
Ziskové mohou být ve všech směrech.Pokud zkvalitní své vzdělávací prog-ramy a volnočasové aktivity, stanou serovnocennými partnery na trhu vzdě-lávání i konkurenty v  úrovni vzdě-lávání. Budou cíleně rozvíjet klíčovékompetence, především ty, které za-městnavatelé potřebují a které námchybí i ve vztazích mezi lidmi, v pra-covním prostředí a ve společnosti vů-bec. Budou-li vzdělávací programy na-pomáhat rozvoji členů organizace azájemců o neformální vzdělávánív souladu s požadavky měnící se doby,pak to bude zisk i pro celou společnost.Za rozhovor děkuje Vlasta Kohoutová.

Realizátory dvouletého projektu K2 – kvalita a konkurence-schopnost v neformálním vzdělávání (www.ka2.cz) jsou od říj-na 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ná-rodní institut dětí a mládeže. Je koncipován jako individuálníprojekt národní v celkové výši 57 665 324 Kč (spolufinancujejej Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky). Jeho cílem jepodpořit kvalitu organizací a konkurenceschopnost účastníků neformální-ho vzdělávání. Směřuje do oblasti nestátních neziskových organizací pracu-jících s dětmi a mládeží a školských zařízení pro zájmové vzdělávání.

Mohou být neziskovky „ziskové“?
V České republice je registrováno na 90 tisíc neziskových organiza-cí, z nichž více než dva tisíce se věnují dětem a mládeži. Usilují o to,aby volnočasové aktivity, které pro ně připravují, byly smysluplnéa aby si z nich děti do života odnesly praktické dovednosti a znalosti.O přínosu neziskovek pro oblast neformálního vzdělávání jsme hovo-řili s Danielou Havlíčkovou z Národního institutu dětí a mládeže.V současné době se jako garantka podílí na realizaci projektu K2,jehož cílem je podpora kvality a konkurenceschopnosti neziskovýchorganizací pracujících s dětmi a mládeží a školských zařízení prozájmové vzdělávání.

Inzerce

http://www.neziskovky.cz
http://www.ka2.cz/
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Spolupráci na tvorbě strategie ne-ziskové organizace jsem si jakolektor oblíbil nejvíce. Odborně se ta-to činnost nazývá facilitace strategické-ho plánování. Proces facilitace jeleckdy skutečným dobrodružstvím –jste svědky toho, jak se formuluje vizeneziskové organizace a její poslání,zpřesňují se základní hodnoty, kteréorganizace vyznává. Při strategickémplánování nalézají lidé v organizacispolečný jazyk, nastavují si cíle a ur-čují pravidla, která budou při do-sahování cílů dodržovat. Facilitátor,který účastníky strategickým pláno-váním provází, je odpovědný za to,aby výsledkem byly jasně stanovenécíle, na jejichž dosažení bude or-ganizace pracovat v  následujícíchdvou až třech letech.
Facilitátor, průvodceprocesem
Praxe mnohokrát ukázala, že pro fa-cilitaci strategického plánování jevhodnější člověk zvenčí, tedy roz-hodně ne ředitel či osoba, která v or-ganizaci zastává vedoucí pozici. Faci-litátor nemusí disponovat odborný-mi znalostmi z oboru, v němž danáorganizace působí, rozhodně by všakměl být odborníkem na vedení pro-cesu tvorby strategie. Strategickéhoplánování se mohou kromě sta-

tutárních orgánů a členů správní ra-dy účastnit i  všichni zaměstnancia dobrovolníci. Podmínkou je, abyskupina nepřesáhla počet dvacetiosob. Zažil jsem i strategické pláno-

vání se skupinou v počtu 40 osob,tam však byli třeba facilitátoři dva.Za svou praxi jsem mohl sledovatposun řady neziskovek, které prošlystrategickým plánováním a využilysvůj plán pro další rozvoj. Jako faci-litátor jsem se setkal s organizacemijako Dlouhá cesta, Ženy 50, Armádaspásy, Toulcův Dvůr či Stacionář NO-NA. Vždycky mě potěšilo, když jsemněkolik měsíců po plánování zazna-menal, jak se organizace postupněblíží stanoveným cílům a  pracujena naplnění své vize. Za obzvláštníúspěch považuji, když se vedení danéorganizace podaří všem zaměstnan-cům a dobrovolníkům přiblížit:1. dlouhodobou vizi organizace (jejísměřování),2. poslání organizace (definici jejíhoužitku pro společnost),3. hodnoty, které jsou pro danou ne-ziskovku klíčové.
Pokud se toto podaří, má strategicképlánování ještě jeden přínos – půso-

bí na účastníky motivačně. Lidé simohou vyříkat věci, na které v běž-ném provozu není čas, slaďují si ná-zory a nastavují mantinely pro dalšífungování.

Investice do budoucna
Z vlastní praxe vím, že nejčastějšímdůvodem váhání neziskových orga-

nizací ohledně tvorby strategie jsoufinanční nároky. V porovnání s příno-sy však částka vynaložená na plá-nování není nijak závratná. Samotnýproces a jeho časový rozsah se odví-její od potřeb a požadavků dané ne-ziskovky. Plánování si zpravidla vyžá-dá dva až tři dny, náklady se pohybu-jí v rozmezí 15–45 000 Kč. Potřebnéfinanční prostředky mohou neziskovéorganizace získat z dotací a grantů ve-řejné správy, někde může pomoci fi-remní dárce. Další možností je, že ná-klady na strategické plánování uhradíčlenové správní rady. Při jednání o fi-nanční podpoře na strategický plán seorganizace může opřít o zdůvodnění,že se jedná o investici, která se jí v bu-doucnosti několikanásobně vrátí.Strategické plánování může or-ganizaci přinést mnoho pozitivního.Podmínkou však je, aby vytvořenýstrategický plán nezůstal ležet v šup-líku. Měly by na něj navazovat krát-kodobé plány v oblasti fundraisingu,marketingu a public relations. Je tře-ba, aby strategický plán byl „živým“dokumentem, jehož plnění se pra-videlně vyhodnocuje. Pokud orga-nizace žije hodnotami, na nichž stojíkvalitně připravená strategie, můžerůst a  rozvíjet se ke spokojenosti

všech zainteresovaných. Strategicképlánování za to stojí. Marek ŠedivýPrezident AVPO ČR

Nedbáte-li na plánování, plánujete tím svůj krach
Uvedená slova olympijského vítěze v plavání Alexe Baumanna přesně vystihují významstrategického plánování pro neziskovou organizaci. Za deset let mého lektorského působeníse mi několikrát potvrdilo, že organizace, které neplánují, přešlapují na místě, nerozvíjejíse a postupně začínají ztrácet své příznivce i dárce.

Dobrá praxe

Při strategickém plánování nalézají l idé v organizaci společný jazyk

Prezident Asociace veřejněprospěšných organizací ČR(AVPO ČR), manažer programů roz-voje společnosti Neziskovky.cz, lek-tor a konzultant. Absolvent Českézemědělské univerzity v Praze. V ne-ziskovém sektoru působí od roku1998. V rámci Fulbright-Masarykovastipendia absolvoval během čtyřmě-síčního pobytu v roce 2009 MiniMBA pro neziskové organizace naUniversity of St. Thomas v Minne-apolis v USA. Specializuje se na stra-tegické plánování a řízení, fungovánísprávních rad, public relations a mar-

keting neziskových organizací. Jespoluautorem publikací Public re-lations, fundraising a lobbing pro ne-ziskové organizace, Úspěšná nezis-ková organizace a Role správní radyv řízení neziskové organizace.

Marek Šedivý

Strategické plánování – když táhnete za jeden provaz. Foto: Miranda McGovern

http://www.neziskovky.cz
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Peníze nejsou všechno, ale je dob-ré to s  nimi alespoň trochuumět. Těm, kdo své možnosti pře-cenili, pomáhá Asociace občanskýchporaden. Počet lidí ve finanční tísni,kteří se na její pobočky obracejí, stou-pá, stejně jako míra jejich zadlužení.Průměrný dluh klientů Asociace činí500.000  Kč oproti 100.000 v  roce2008. Kromě složitých životních situa-cí bývá častou příčinou neúměrnéhozadlužení tzv. fenomén touhy. Okouz-lí nás vyhlídka na krásnou novou ku-chyň, vilu, audinku, …, (doplňte pod-le osobních preferencí) a rozum jdestranou. Pak už je zbytečné brát hodo hrsti.Je radno se do takto svízelné situa-ce vůbec nedostat a nejlepším ře-šením je včasná prevence. Tedy užu těch nejmenších. Možností se na-bízí celá řada, a to jak v občanském,

tak v bankovním sektoru. A často díkyjejich spolupráci! Zástupce ČSOB nakonferenci představil Slabikář finanční

gramotnosti z vydavatelství COFET,elektronický kurz Peníze trochu jinak,jehož součástí je rodinné hospoda-ření, a soutěž Finanční gramotnost ur-čenou žákům základních a středníchškol.
Bankéřemna zkoušku
To, že podobné snahy mají smysl a ta-ké ohlas mezi dětmi, potvrdila JanaMerunková z yourchance, o. p. s. Zá-jem o soutěž vyhlášenou v rámci

projektu Finanční gramotnost doškol daleko předčil očekávání. Po-hled do světa financí z druhé stra-

ny nabízí projekt Bankovní gramot-nost, realizovaný obecně prospěš-nou společností Junior Achievement.Na jeho portálu si můžete vyzkou-šet, jaké to je řídit banku. O tom, že

taková zkušenost se vám bude ho-dit i jako klientům, není pochyb.Tak či onak, finanční svět je sple-titý a porozumět jeho fungovánínení snadné ani pro samotné eko-nomy, jak podotkl poslední řečníkkonference Tomáš Sedláček. Čím toje? Podle něho tím, že ekonomy, narozdíl například od sociologů, nikdoneučí kriticky myslet. Takže jsmezpět u vzdělávání. Chce to pěstovatvlastní úsudek a začít včas. „Orien-tovat se ve finančním světě neníjednoduché. Ale není to tak složité,aby se to nemohly učit děti.“ A ještěk tomu hříchu: Sedláček poukázalna pozoruhodný fakt, a to ten, že

pro slovo dluh se v řečtině používástejný výraz jako pro slovo hřích –ofeilos. Takže až na vás přijde fe-nomén touhy, pozor na něj!Olga Pohl

Hřešte s rozumem (pokud se to dá)
Zažili jste někdy fenomén touhy? Myslíte si, že je rozumné půjčit sina něco, na co nemáte? A víte, že jsou takoví, co dluh považují zahřích? Téma dluhů, peněz a způsobů, jak se s nimi naučit zacházet,se na konferenci nazvané „Finanční gramotnost jako klíčovákompetence pro zdravou společnost“ propíralo ze všech stran. Akcipořádala 16. dubna Asociace občanských poraden ve spoluprácis občanským sdružením Governance Institute.

Orientovat se ve finančním světě není jednoduché.
Ale není to tak složité, aby se to nemohly učit děti.

Odkazy, které stojí za pozornost
▪ www.obcanskeporadny.cz
▪ www.financnigramotnostdoskol.cz
▪ www.bankovnigramotnost.cz
▪ www.rozumnedadluzeni.cz
▪ www.financnigramotnost.eu

Reportáž

Nadace Forum 2000 a Asociaceveřejně prospěšných organiza-cí (AVPO) proto uspořádaly den předkonáním letošního NGO Marketu, te-dy 2. května, v prostorách Státní tech-nické knihovny konferenci s názvemPROKÁZAT = ZMĚŘIT aneb Může ne-zisková organizace obhájit svoji uži-tečnost?.Cílem konference bylo představitzástupcům českých neziskových or-ganizací přístupy a metody jak měřit,kvantifikovat a prokazovat konkrétnípřínosy činností neziskových or-ganizací pro společnost. Jde o know-how, které může našim neziskovýmorganizacím významně pomoci protisílící kritice, že pouze odčerpávajípeníze z veřejných rozpočtů. Dálemůže posloužit jako účinný argumentpři jednání s potenciálními dárci, or-gány státní správy, ale třeba i zástup-ci médií.Kromě domácích odborníků přijal

pozvání i přední americký specialistaNick Allen. Společně s asi sto padesá-ti účastníky z řad našich neziskovýchorganizací hledali řečníci odpovědi nanásledující otázky:
▪ Proč je měření dopadu NNO dů-ležité?
▪ Jaké nástroje k měření dopaduNNO jsou k dispozici a jak je pou-žívat?
▪ Jak měří dopady zahraniční NNO?
▪ Jak začlenit měření dopadu NNOdo vlastní organizace?
Chcete měřit dopady?Nezapomeňte natransparentnost
Moderování konference se ujal prezi-dent AVPO Marek Šedivý, který v úvo-du připomněl, že měření dopadu úz-ce souvisí s transparentností nezis-kových organizací, jejíž prosazování si

AVPO vytkla jako svůj hlavní cíl. Pak užuvedl prvního řečníka, výkonného ře-ditele společnosti PM Consulting Jiří-ho Krátkého, který stručně představilmetodu pro měření společenské ná-vratnosti investic SROI (Social Returnon Investment). Následovalo vystou-pení amerického odborníka na fund-raising Nicka Allena – tématem jehopříspěvku bylo měření efektivity or-ganizace na internetu a na sociálníchsítích. První blok zakončil Michal Ur-ban z  Ministerstva školství, kterýhovořil o způsobech, jak vyčíslovathodnotu dobrovolné práce.Po přestávce, během níž se meziúčastníky rozvinuly čilé diskuze, násle-doval druhý blok příspěvků, který za-hájila Veronika Kyzlíková ze společ-nosti Ogilvy Public Relations. Hovoři-la o často diskutovaném, ale stále ak-tuálním tématu komunikace dopadůa užitečnosti NNO navenek. Spíše kri-tická slova na adresu našich ne-

ziskových organizací zazněla od PavlaBachmana z Univerzity v Hradci Krá-lové, který se ve své práci dlouhodo-bě zabývá transparentností nezis-kových organizací. Ukázal, jak lzetransparentnost NNO měřit na zákla-dě veřejně přístupných údajů a krát-ce prezentoval nepříliš lichotivé vý-sledky svého výzkumu na toto téma.Konferenci zakončilo vystoupení Vla-dimíra Kváči, ředitele Sekce fondů Ev-ropské unie Ministerstva práce a soci-álních věcí, který představil způsobyhodnocení projektů financovanýchz Evropského sociálního fondu a jejichdopadů, a pohovořil i o změnách, kte-ré lze v této době očekávat v souvis-losti s novým programovým obdobímEvropské unie.Více informací o konferenci včetněprezentací jednotlivých řečníků naj-dete na webových stránkách letošní-ho NGO marketu. Aleš Mrázek

Jak ukázat, že jsme skutečně užiteční?
Život české společnosti si dnes už jen těžko lze představit bez neziskových organizací,které zabezpečují širokou škálu veřejně prospěšných služeb a věnují se mnoha společenskyvýznamným aktivitám. Stále silněji se však ukazuje, že je potřeba, aby se české neziskovkynaučily získávat a používat data vypovídající o přínosech a efektivitě jejich činností.

http://www.neziskovky.cz
http://www.obcanskeporadny.cz
http://www.financnigramotnostdoskol.cz
http://www.bankovnigramotnost.cz
http://www.rozumnedadluzeni.cz
http://www.financnigramotnost.eu
http://www.forum2000.cz/cz/projekty/ngomarket/2013/program/konference--prokazat---zmerit-/
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Kouč nám může pomoci se v na-stalé situaci lépe zorientovat. Kdyjste se naposledy těšili do práce? Kdyjste měli pocit, že vás práce opravdubaví? Kde se nacházíte na škálespokojenosti v práci? Tyto a podobnéotázky vám pomohou ozřejmit, zdajste připraveni změnit práci.Cílem je dobrat se skutečných pří-čin vaší nespokojenosti. Přitom siuděláte také jakýsi audit svého pra-covního života. Ujasníte si, co vás napráci baví, co méně a co vás vyloženěštve. Možná zjistíte, že kladných bo-dů je celá řada a jsou pro vás oprav-du důležité. Může se také stát, že bu-dou převažovat negativa. Každo-pádně získáte opěrný bod pro svédalší směřování.Na základě „auditu“ si můžete lé-pe uvědomit, jak by měla vypadatvaše nová práce. Jaké prvky by mělaurčitě obsahovat? Práci v týmu? Krát-

kou dojezdovou vzdálenost? Časovouflexibilitu? Vysoký podíl práce v teré-nu? Jaké finanční ohodnocení? Může-te si také ověřit, jak by na případnénové pracovní zařazení reagovalovaše okolí. Co na to řeknou rodiče?Jak to ovlivní váš partnerský život? Jakmoc vám budou chybět vaši stávajícíspolupracovníci?
Snění povoleno
Ano, spousta otázek. Ale o tom jekoučování. Nejpřínosnější jsou otáz-ky, které byste si sami nepoložili.Dobrý kouč ale nezůstane jen u do-tazování. Rozhodnutí o budoucí prá-ci může výrazně ovlivnit úroveň vaše-ho osobního štěstí. Vyplatí se protov rámci koučovacího procesu použíti jiné techniky, které pomohou roz-krýt hlubší úrovně našich pracovníchpreferencí.

Zmíním zde například technikudětského snu. Kouč se dotazuje kli-enta, čím chtěl jako dítě být. Kosmo-nautem, popelářem, učitelkou, pro-davačkou… Je zajímavé podívat se namotivy těchto dětských snů. Cílemnení vést klienta k  tomu, aby senuskutečnil, ale aby pochopil, kteréčásti vysněného povolání může pou-žít i ve své stávající profesi.
Příběh pana Karlapokračuje
Vezměme si našeho pana Karla z mi-nulého dílu. Jako chlapec se chtěl státslavným vynálezcem. Dnes se živí ja-ko obchodní manažer. Na první po-hled se zdá, že není odlišnějšíchprofesí. Ovšem při důkladnějšímzkoumání se mohou objevit zajímavéparalely. Stejně jako vynálezce ukon-čí jistou etapu patentováním vynále-

zu, může coby obchodní manažer svéetapy dělit prostřednictvím uzav-řených obchodních kontraktů. Nad-řízení pana Karla považují uzavřenýkontrakt za samozřejmost. Žádný ob-div jej nečeká. Uvědomění si své po-třeby uznání za odvedenou práci mů-že ale Karla nasměrovat ke změně za-městnavatele či odvětví, aniž bymusel měnit svou profesi. A možnábude stačit si jen promluvit se svýmzaměstnavatelem o jiné formě hod-nocení nebo pomůže, když každýuzavřený kontrakt oslaví se svou part-nerkou skleničkou kvalitního sektu.Cesty k  dosažení spokojenostiv práci jsou rozmanité. V principuvšak jde vždy o to, abyste dělali to, covás pokud možno nejvíc baví. Život jepříliš krátký na to, abychom setrváva-li v nespokojenosti. Přeji hodně štěs-tí a odvahy. Tomáš Chytilkouč a konzultantwww.tomaschytil.cz

Úspěch

Co všechno máte ve svénabídce?
Různé rukodělné výrobky z recyklo-vaných materiálů. Mezi nejprodá-vanější patří psí přetahovadla, háč-kované myšky se šantou kočičía domácí keksy pro pejsky a kočky.
Co vás k této volbě přivedlo?
Výtěžek z prodeje putuje na ochranutýraných a opuštěných zvířat, a protojsme zvolili nejprve předměty pro ma-

jitele domácích mazlíčků. Nyní se snaží-me nabízet výrobky i těm, co domažádné zvíře nemají. Například šály ne-bo šperky, které vyrábějí lidé, kteříchtějí pomoci a přispět na dobrou věc.
Jaké cesty k propagaci vašíčinnosti a výrobků využíváte?
V  současné době využíváme pře-devším naše webové stránky a Face-bookový profil. Také nám hodně po-máhají ostatní sdružení a akce, jako

byl právě Creative Market, kde se mů-žeme s lidmi setkat osobně a sezná-mit je s našimi výrobky i vizí.
Co vám přinesla prezentacena Creative Marketu?
Creative Market byl naším prvnímprodejním stánkem. Prodali jsme zdespoustu věcí a získali tak nejen dalšífinanční prostředky, ale i nové příz-nivce. Nejvíce si ale vážíme toho, ženás po akci oslovila celá řada lidí, kte-ří se rozhodli nám věnovat své vý-robky. A  nejen to, vyhráli jsmei stánek na festivalu Rock for People.
Překvapila vás tahle výhra?
Ano, výhra nás opravdu mile pře-kvapila. Velkým úspěchem pro nás

bylo už to, že jsme v soutěži pro ne-ziskovky vyhráli účast na CreativeMarketu. To, že se nám podaří uspěti v soutěži o stánek na Rock for Pe-ople, nás ani nenapadlo a udělalonám to opravdu velkou radost. Chtě-li bychom tímto poděkovat CreativeMarketu a všem, kdo nás podpořili.
Nabídnete na festivaluněco speciálního?
Na festival chystáme řadu nových vý-robků, s ohledem na to, že lidé se tamchtějí především bavit. Plánujemerozšířit nabídku triček a šperků a při-dat úplně nové výrobky.
Zaujalo vás na CreativeMarketu nějaké opravdunápadité řešení?
Musíme říct, že jsme zde potkalimnoho kreativních lidí se skvělýminápady, které mají opravdu smysl.Zaujaly nás především Paletky a jejichúžasné nápady na výrobu nábytkuz palet nebo společnost Ivolia, kteráprodává LED žárovky, které vydržítřeba i 30 let.
Přeji hodně zdaru.

Olga Pohl

Tvořivost pomáhá zvířatům
S nejrůznějšími trhy a markety jako by se u nás roztrhl pytel. A to jedobře. Kromě ovoce a zeleniny dostává prostor i tvořivost a nápaditýdesign. Creative Market, jehož první ročník proběhl 27. dubna v Praze,je však výjimečný. Spojuje totiž kreativitu s recyklací. Jak to vypadáv praxi nám pověděla Jana Svobodová z občanského sdružení Justýnipro zvířata.

Seriál
Spokojenost v práci – jak k ní dospět?

„Creative Market je původní projekt coworkingového centraCreative Gate. Záměrem projektu je sdružovat a podporovatkomunitu lidí, jejichž tvorba má ekologický či společenskýpřesah.“ Jitka Tomanová, Creative Gate

V práci trávíme třetinu svého života. Chceme, aby nás bavilaa umožňovala nám realizovat se a rozvíjet se. Ne vždy se to však daří.Máme před sebou nezáživný úkol, který musíme splnit. Nepohodlijsme se s šéfem, zažíváme střety s novými kolegy. Když se několiktakových případů navrší, máme chuť se vším praštit. Začínámeuvažovat o jiné práci. Je to ukvapené?

http://www.neziskovky.cz
http://www.creativegate.cz/
http://justyni.webnode.cz/
http://www.tomaschytil.cz
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partner rubriky

Odpověď:
Doporučujeme spojit se s jiným spor-tovním oddílem a podělit se s nimio zkušenosti s odměňováním trené-rů. Za nejméně vhodné považujemedohody o provedení práce.§ 74 zákona č. 262/2006 Sb., záko-níku práce, ve znění pozdějších před-pisů (dále jen „ZP“), uvádí, že za-městnavatel má zajišťovat plněnísvých úkolů především zaměstnanciv pracovním poměru. Dle § 75 téhožzákona rozsah práce, na který se do-hoda o provedení práce (dále jen„DPP“) uzavírá, nesmí být větší než300 hodin v kalendářním roce. Dorozsahu práce se započítává také do-ba práce konaná zaměstnancem prozaměstnavatele v témže kalendářnímroce na základě jiné DPP. V DPP mu-

sí být uvedena doba, na kterou se ta-to dohoda uzavírá.Dle § 5 zákona č. 187/2006 Sb.,o nemocenském pojištění, ve znění

pozdějších předpisů, je za podmínekvymezených tímto zákonem účast-níkem nemocenského pojištění též

osoba, s  níž byla uzavřena DPP(viz § 6 odst. 1 písm. b) a c), kdy za-městnanec je účasten pojištění, jestli-že zaměstnání trvalo nebo mělo trvat

alespoň 15 kalendářních dnů a sjed-naná částka započitatelného příjmuz tohoto zaměstnání za kalendářní

měsíc činí alespoň částku rozhodnoupro účast na pojištění (dále jen „roz-hodný příjem“). V roce 2012 činilahranice rozhodná pro účast na po-jištění částku 2 400 Kč měsíčně.Obdobně byly zpřísněny ve vztahuk DPP podmínky v případě důcho-dového pojištění a  všeobecnéhozdravotního pojištění.Názory na způsob, kdy si trenér za-jistí příslušné živnostenské oprávněnía občanskému sdružení odvedenoupráci tzv. fakturuje, se liší. Tato formaodměňování je předmětem diskusei v zákonodárných orgánech. Vyskytu-jí se i názory, že se nejedná o zcelalegální formu.Pokud by trenéři působili jakočlenové sportovního oddílu, tj. beznároku na odměnu, lze jim z člens-kých příspěvků, případně z darů ne-bo příjmů po zdanění, refundovatdoložené výdaje spojené s činnostítrenéra. Tento postup by měl být za-kotven ve vnitřním předpisu nebopřímo ve stanovách občanskéhosdružení. Blažena PetrlíkováUNES

Odměna trenérům sportovního oddílu
Účtuji občanské sdružení – sportovní oddíl. Donedávna trenéři trénovali děti bez nároku na odměnu. Nynívšak výbor uvažuje o zavedení odměn trenérům a rozhoduje se o variantách, které by vyhovovaly jim iorganizaci. V úvahu přichází odměňování na základě živnostenského oprávnění, dohody o provedení prácea také jen čisté proplácení nákladů, které trenéři s výkonem tréninku a souvisejících aktivit mají. Jde např.o náklady na telefonní hovory, vybavení (stopky, štulpny, oblečení, ...) či benzín. Jak tyto náklady nejlépeprokázat? Např. stopky trenérovi vydrží cca tři roky, a proto do kalkulace proplácených nákladů vchází 1/3cen stopek, ale doklad je jen v roce pořízení. Jako nevhodné považuji úhradu ušlého platu z důvodu účastina soustředění dětí. Prosím o konzultaci těchto variant: 1) živnostenské oprávnění, 2) DPP a proplácenínákladů. Zajímají mě jejich výhody a úskalí jak z hlediska organizace, tak z hlediska trenérů.

Poradna

Tuto povinnost ukládá všem sub-jektům zapsaným do obchodníhorejstříku obchodní zákoník a zákono účetnictví. Vedle obchodních společ-ností se týká i nadací, nadačních fon-dů, obecně prospěšných společnostía příspěvkových organizací. V souvis-losti s uzavřením účetního období násbudou zajímat dokumenty vyjmeno-vané v § 38i odst. (1) písm. c) Zákonač. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
Listiny, ukládanédo sbírky listin:
a) výroční zprávy;b) řádné, mimořádné a konsolido-vané účetní závěrky (pokud nejsousoučástí výroční zprávy), vyžaduje-li jejich vyhotovení právní předpis;c) návrh rozdělení zisku a jeho ko-nečná podoba nebo vypořádáníztráty, pokud nejsou součástířádné účetní závěrky;d) zpráva auditora o ověření účetnízávěrky;e) zpráva o vztazích mezi propojený-mi osobami podle § 66a odst. 9obchodního zákoníku.

Kdy je třeba dokumentydo sbírky listin doručit?
Termín určuje zejména zákono účetnictví č. 563/1991 Sb. Říká, žeúčetní závěrka a výroční zpráva sezveřejňují po jejich ověření auditorema po schválení příslušným orgánem,a to ve lhůtě do 30ti dnů od splněníobou podmínek, nejpozději však dokonce bezprostředně následujícíhoúčetního období bez ohledu na to,zda byly tímto způsobem schváleny.Tzn., že musí být uloženy nejpozdějido 31. 12. 2013.Pokud existují úpravy provedenézvláštními právními předpisy, pakmají přednost. Např. Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných spo-lečnostech v § 20 říká, že společnostvypracovává a  zveřejňuje výročnízprávu v  termínu, který stanovísprávní rada, nejpozději však do šestiměsíců po skončení účetního období.
Způsob ukládání
Obchodní zákoník stanoví, že listi-ny, které je zapsaná osoba povinna

do sbírky listin zakládat, lze založitv listinné nebo elektronické podo-bě. Výjimkou jsou listiny, jimiž senedokládají skutečnosti uvedenév návrhu na zápis nebo změnu ane-bo výmaz zápisu v  obchodnímrejstříku. Ty se na základě vyhláškyč. 562/2006 Sb. podávají výhradněelektronicky ve formátu PDF za-slaném přes e-mailový kanál nebopředané na CD-R nosiči.Soud nepřijímá elektronická po-dání, pokud nejsou opatřena zaru-čeným elektronickým podpisem za-loženým na kvalifikovaném certifiká-tu vydaném akreditovaným posky-tovatelem certifikačních služeb (tzv.elektronickým podpisem).Všechny dokumenty, které jsou za-sílány k založení do sbírky listin ob-

chodního rejstříku, musí být odeslánypřímo na adresu příslušného rejstří-kového soudu. Jednotlivé kontaktynaleznete na http://portal.justice.cz.
Sankce za porušení
Společnosti, které nesplnily povinnostzaložení dokumentů do sbírky listin,mohou postihnout zejména následu-jící sankce:1. K vynucení této povinnosti můžerejstříkový soud uložit pokutu až20.000 Kč.2. Finanční úřad může vyměřit poku-tu podle zákona o účetnictví až dovýše 3 % hodnoty aktiv společnosti.3. Obecně prospěšná společnostpozbývá pro rok, v němž k poru-šení došlo, daňová zvýhodněnístanovená zákonem o  daníchz příjmů, zákonem o dani dědické,dani darovací a dani z převodunemovitostí. Eva FlossmannováInformační střediskoMikuláš, o. p. s.

Máte uloženo?
Ne, nepídím se po výši vašich úspor. Mám na mysli povinné ukládánídokumentů ekonomické povahy do sbírky listin v souvislostis uzavřením účetního období roku 2012.

Informační středisko Mikuláš, o. p. s. zajišťuje svým klientůmkontinuální správu daňových a_účetních záležitostí tak, abystatutární orgány svou činností či opomenutím – byť nevě-domky – nezpůsobily společnosti odpovědnost za škodu čisprávní sankce.

Účtujte správně, ať si nedáte vlastňáka

http://www.neziskovky.cz
http://www.unes.cz
http://www.ka2.cz/
http://portal.justice.cz/
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Autorská práva
Právní úpravu autorských (a souvise-jících) práv obsahuje zákon 121/2000Sb. (autorský zákon).Předmětem práva autorského –tedy dílem ve smyslu autorského zá-kona (§ 2 odst. 1) je: „dílo literární a ji-né dílo umělecké a dílo vědecké, kteréje jedinečným výsledkem tvůrčí činnostiautora a je vyjádřeno v jakékoli objek-tivně vnímatelné podobě včetně podo-by elektronické, trvale nebo dočasně,bez ohledu na jeho rozsah, účel nebovýznam (dále jen "dílo"). Dílem je zej-ména dílo slovesné vyjádřené řečí nebopísmem, dílo hudební, dílo dramatickéa dílo hudebně dramatické, dílo chore-ografické a dílo pantomimické, dílo fo-tografické a dílo vyjádřené postupempodobným fotografii, dílo audiovizuální,jako je dílo kinematografické, dílo vý-tvarné, jako je dílo malířské, grafickéa sochařské, dílo architektonické včetnědíla urbanistického, dílo užitého uměnía dílo kartografické.“Jakékoli dílo lze v zásadě užít pou-ze se svolením autora a za odpovída-jící odměnu. Zákon však obsahuje řa-du odlišných úprav pro některá dílači způsoby užití. Neoprávněným zá-sahem do autorského práva tak nenímimo jiné:
▪ zhotovení záznamu, napodobeni-ny či rozmnoženiny pro vlastní po-

třebu (jejich další šíření včetně sdí-lení v elektronických sítích však užzásahem do autorského právazpravidla je);
▪ citace díla v díle vlastním;
▪ užití díla při vyučování;
▪ užití díla pro úřední či zpravodaj-ské účely;
▪ užití díla v rámci občanských či ná-boženských obřadů nebo v rámciúředních akcí;
▪ užití díla pro potřeby zdravotněpostižených;
▪ užití záznamu vysílaného díla(např. televizního pořadu) posky-tovatelem zdravotních služeb ne-bo sociálním zařízením, kteří ne-byli zřízeni nebo založeni za úče-lem dosažení zisku, pro potřebyosob, jež jsou v  tomto zařízeníumístěny.
Některá specifická díla:
Webové stránky: stránky, ať už jdeo jejich programový kód (funkce, da-tabáze), design (vzhled), nebo obsah(fotografie, články) jsou samostatný-mi díly, jejichž volné užití je omezenostejně jako u všech ostatních děl.
Veřejná produkce hudby: používá-li se k veřejné produkci hudba, jde ta-ké o užití díla. Přitom je třeba vzítv úvahu jak práva skladatele, tak in-terpretů – výkonných umělců, a také

výrobců zvukových záznamů. Tatopráva jsou povinně kolektivně spra-vovaná, tj. poplatky za jejich užití(nejde-li o bezúplatné užití – viz výše)jsou vybírány organizací sdružujícíautory (Ochranný svaz autorský –www.osa.cz), respektive výkonnéumělce a výrobce zvukových záznamů(INTERGRAM – www.intergram.cz).
Fotografie: užití fotografie podléhánejen souhlasu autora, fotografa, alemůže být též zásahem do práva naochranu osobnosti těch, kdo jsou nafotografiích zachyceni. O  tom po-jednává další část tohoto článku.
Literární texty: Literární text je au-torským dílem a jako takový nemůžebýt užit bez souhlasu autora. Povole-na je, jak výše uvedeno, pouze citace,a to vždy pouze v přiměřeném roz-

sahu a s uvedením zdroje. Není všakpřípustné přebírat celé cizí texty na-příklad ke zveřejnění na vlastníchwebových stránkách.
Právo na ochranuosobnosti
Obecně platí, že písemnosti osobnípovahy, podobizny, obrazové snímkya obrazové a zvukové záznamy týka-jící se fyzické osoby nebo jejích pro-jevů osobní povahy smějí být poříze-ny nebo použity jen s jejím svolením(§ 12 občanského zákoníku).V praxi se ochrana osobnosti nej-častěji skloňuje v souvislosti s užitímfotografií či videozáznamů, na nichžjsou zachyceny osoby. Obecně lze ří-ci, že zveřejnit fotografii (videozá-znam), na níž je individualizovatelná(tj. poznatelná) osoba, je možno pou-ze se souhlasem této osoby, pokudzákon nestanoví jinak.Bez svolení dané osoby lze foto-grafii (záznam) užít přiměřeným způ-sobem též pro vědecké a uměleckéúčely a pro tiskové, filmové, rozhla-sové a televizní zpravodajství, a takék úředním účelům na základě záko-na. Ani takové užití však nesmí býtv rozporu s oprávněnými zájmy danéosoby. Mgr. Petr Vítprávní konzultant

Stručný úvod do práva autorskéhoa práva na ochranu osobnosti
V tomto článku se věnuji některým aspektům práv k nehmotnýmstatkům. V kontextu praxe neziskových organizací se jedná o dvěvýznamné skupiny práv, a to práva autorů k jejich dílům (a právas nimi související, jako např. práva výkonných umělců k jejichuměleckým výkonům) a dále právo na ochranu osobnosti.

Právní servis

Užití fotografie musí být v souladu se zájmy dané osoby!

▪ 14. 6. 2013
F-nadace
Podpora pořízení evangelizačníchmateriálůOblast podpory: vzdělávání, ostatníKontakt: granty@f-nadace.cz;605 264 446Adresa: P.O.Box 107, 130 11 Praha 3

Více informací ▸

▪ 28. 6. 2013
Nadace Občanského fóra
Památky a zdraví 2013Oblast podpory: sociální/zdravot-ní/humanitární, ochrana nemovitýchpamátekKontakt: info@nadaceof.cz;www.nadaceof.cz; 775 062 522;605 271 540Adresa: Štěpánská 61, 11000 Praha 1

Více informací ▸

▪ průběžná uzávěrka
Nadační fond Veolia
Sociání projektyOblast podpory: sociální/zdravot-ní/humanitární, volný časKontakt: 222 321 648; 222 231 650(fax); 724 825 933 (mobil);jan.dolinek@nfveolia.czAdresa: Pařížská 11, 110 00 Praha 1

Více informací ▸

▪ průběžná uzávěrka
Národní agentura proevropské vzdělávacíprogramy
Program GrundtvigOblast podpory: vzděláváníKontaktní osoba: Mgr. Jan TrnkaKontakt: jan.trnka@naep.cz;+420 221 850 701Adresa: Na Poříčí 4, 11000 Praha 1

Více informací ▸

Grantový kalendář

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

objednat na našich stránkách ▸

http://www.neziskovky.cz
http://www.osa.cz/
http://www.intergram.cz/
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3261
mailto:jan.trnka@naep.cz
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3557
mailto:jan.dolinek@nfveolia.cz
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=2833
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3565
http://www.nadaceof.cz
mailto:info@nadaceof.cz
mailto:granty@f-nadace.cz
http://www.neziskovky.cz/clanky/508_531/granty_grant_kalendar/
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1V souvislosti s reformními krokyvlády se u nás před několika letyobjevil pojem superhrubá mzda. Ví-te, z čeho se skládá?a) z hrubé mzdy a odvodů sociálníhoa zdravotního pojištění, které za za-městnance odvádí zaměstnavatelb) z čisté mzdy a odvodů sociálníhoa zdravotního pojištění, které za za-městnance odvádí zaměstnavatelc) jde o hrubou mzdu vynásobenouurčitým koeficientem podle její výše2Pokud si berete úvěr nebo na-opak ukládáte prostředky, budepravděpodobně ve smlouvě uvedenaúroková míra označená písmeny p. a.Víte, co zkratka p. a. znamená?a) jde o zkratku spojení platná auto-rizace, což znamená, že výše úro-ku je schválena Českou národníbankoub) p. a. znamená před asignací, tím jemíněno před připsáním poplatkůbance, o které se výnos snížíc) jde o zkratku latinského per annum(za rok) a označuje tedy roční úro-kovou míru

3Kromě úroků je u bankovníchproduktů dobré sledovat i RPSN.Co se za těmito písmeny skrývá?a) roční průměr společných nákladů –jde o číslo vyjadřující výši nákladůbanky na správu svěřených pros-tředků, od kterého se odvíjí výšedalších poplatků

b) roční procentní sazba nákladů, te-dy součet všech ročních nákladůspojených s úvěrem; kromě úrokůmůže jít o různé poplatky atd.c) reálný podíl sledovatelných nákla-dů, tzn. kolik činí skutečný výnosvkladu po odečtení všech poplatků

4Ani s platebními kartami to nenítak jednoduché, jak se možná naprvní pohled zdá. Dokážete vysvětlitrozdíl mezi debetní a kreditní kartou?a) jde jen o různá pojmenování projednu věcb) u debetní karty používá klient pří-mo své peníze, zatímco kreditníkarta je vlastně formou krátkodo-bého úvěruc) debetní karta umožňuje přečerpá-ní, zatímco na kreditní kartě je tře-ba naopak udržovat určitý zůstatek5Pokud se pohybujete v prostře-dí neziskových organizací, dřívenebo později narazíte na zkratku NIF.Víte, o co se jedná?a) Národní intervenční fond, do něhožjsou shromažďovány prostředky nahumanitární pomoc v zahraničíb) Nadační investiční fond, do něhožstát převedl určité procento výno-sů z  privatizací, následně bylyprostředky z NIF rozdělovány mezivybrané nadacec) Nonprofit International Fund –mezi-národní fond pod správou OSN, kte-rý podporuje neziskové organizacev nedemokratických zemích světa

Jak jste na tom s finanční gramotností?

Zamýšleje se nad určitými tématymusí jeden uznat, že všechny typoučky o v zásadě nepochopitelnémpostmoderním světě nejsou jen inte-lektuální exhibicí znuděných nihilis-tických filosofů. Tváří v tvář změti vzá-jemně si protiřečících faktů a záplavěnejrůznějších názorů se člověk ještě rádstáhne do ulity každodenních starostí.Naposledy mě to potkalo, když jsem sepokusil přemýšlet o gramotnosti.Před lety jsem vyrazil na dovolenoudo Řecka. Na ležení u moře moc nejsema navíc se navršily i další faktory, kteréhovořily proti tomu. Oblázková pláž ne-byla pro povalování příliš vhodná a ho-teliér si umanul, že svým hostům budezpříjemňovat lenošení hlasitou repro-dukcí řeckého popu. Co bylo ale nej-horší: hned druhý den jsem si znepřá-telil restauratéra, jehož přímo na plážiumístěný podnik, nabízející místní spe-ciality a obveselující nápoje, aspiroval nato, být pro mě vhodným útočištěm předpříliš ostrým sluncem i plážovou nudou.Uznávám, že nebylo prozíravé, chtít poŘekovi tureckou kávu…Než snášet jeho nevraživé pohledypo zbytek pobytu, vyklidil jsem radějipole a rozhodl se využít pestré nabídkyvýletů. Řada z mých přátel sice hodno-tí antické památky jako hromady šutrů,kolem kterých je navíc nesnesitelnévedro, já ale tehdy kouzlu zaniklého

starověkého světa docela podlehl.Hned na několika místech jsem si vy-slechl fundovaný výklad o antické vzdě-lanosti. Řek, nárokující si postavenígramotného člověka, musel umět číst,psát, trochu počítat a zvládat i nějakéty sportovní disciplíny. Sport a pěsto-vání tělesné kultury jsme sice už dávnovytěsnili do sféry zálib a intelektuálové

našich časů nejenže většinou nejsoužádní atleti, ale řada z nich je zevnějš-ku dokonce přímo nevábného. Jinak aleantická měřítka stále obecně platí.Smutné však je, že i dnes existují nasvětě oblasti, kde tyto základní do-

vednosti neovládají řádově až desítkyprocent populace.Zatímco v chudých částech země-koule se situace dlouhodobě přílišnelepší, u nás jako bychom se snažilizjistit, co všechno pojem gramotnosta lidský mozek snesou. A tak vymýš-líme stále nové gramotnosti, kteréjsou údajně nutné k přežití. Máme

gramotnost počítačovou, mediální,technickou, zdravotní, finanční, …, br-zy bude možná samostatnou gra-motností znát všechny gramotnostiostatní. Však už také naše posedlostzačíná nést své plody. Napsat jedno-

duchou větu bez několika grama-tických chyb nebo porozumět souvis-lému textu se pro naše školáky stávávelkou výzvou. A tak z bludiště všechgramotností vycházejí lidé negramot-ní v tom nejstarším slova smyslu.Na druhou stranu ale právě přík-lad Řecka ukazuje, že ve světě, kterýjsme si vytvořili, už s klasickým poje-tím gramotnosti opravdu nevystačí-me. Představitelé řeckého státu, snadzaujatí odkazem svých dávných filo-sofů, především asi stoiků, které nicnevyvede z míry a s klidem přijmoui vlastní smrt, očividně hrubě podceni-li význam finanční gramotnosti. Jakz dluhů ven už by jim mohla poraditsnad jen proslulá věštírna v Delfách.Její provoz byl ale už před staletímiukončen, a jak jsem sám viděl, revita-lizace areálu by byla krajně obtížná.Mohli by se také obrátit na Švýcary.O těch francouzský filosof Voltaire užpřed více než dvěma sty lety prohlašoval:„Uvidíte-li Švýcara skákat z okna, skočtetaké, určitě se tím dají vydělat peníze!“.Svou třídu se Švýcaři v současné doběsnaží ukázat i tím, že se ujali případupodezřelých českých uhlobaronů. Sámjsem zvědavý, zda opěvované švýcarskésoudnictví dokáže vyzrát na finančněpřegramotné české šíbry. Pokud ano,bude to výzva se od šikovných helvétůněco přiučit. Prozatím se ale můžemev oblasti finanční gramotnosti obracet načeské neziskovky. Odvádějí dobrou prá-ci a díky jim za to. Aleš Mrázek

Gramotní negramoti a pomoc od Švýcarů

Kvíz

Fejeton
Správnéodpovědi:1a,2c,3b,4b,5b

http://www.neziskovky.cz
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Řeč těla
Jak rozumět signálům řečitěla a cíleně je používat
Bruno Tiziana, Adamczyk GregorNakladatelství Grada Publishing, a. s.
Jak svou řečí těla působíte na ostatní?Co si druzí lidé skutečně myslí a jakéjsou jejich opravdové pocity? Jak mů-žete pomocí držení těla, gest a mimikyovlivnit svůj protějšek? Jak vycházet

s různými typy lidí? To vše a mnohemvíce se dozvíte v této knížce plné foto-grafií, praktických rad, příkladů a cvi-čení. Naučíte se díky ní zvládnout zá-ludnosti neverbální komunikace a vy-užít řeč těla k  dosažení svých cílův  různých situacích, například přijednání se spolupracovníky, při pre-zentaci nebo přijímacím pohovoru. Ta-to čtivá a pou-tavá knížka je nepostra-datelnou příručkou pro každého ko-munikujícího člověka.

Encyklopediesociální práce
Oldřich Matoušek a kol.Nakladatelství Portál
Publikace vychází z interakčního pojetísociální práce a obsahuje přes 200 heselze všech oblastí tohoto oboru. Pros-třednictvím tematicky uspořádanýchsamostatných hesel poskytuje toto roz-sáhlé dílo přehled psychologických a so-ciologických teorií a  přístupů, kteréovlivnily obor sociální práce a neopomí-ná ani náboženský, filozofický a spole-čenský kontext oboru. V encyklopediinaleznete přehled klíčových pojmů, tech-nik a metod sociální práce, ohroženýchskupin a poskytovaných služeb. Samo-statnou část tvoří hesla charakterizujícíprofesi sociálního pracovníka a hesla za-bývající se výzkumem v oblasti sociálnípráce. Publikace reflektuje domácí vývojoboru v evropském kontextu a zohled-ňuje i širší mezinárodní zřetel.

Elektronické zadáváníveřejných zakázek
Michaela PoremskáNakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s.
Nová, na českém trhu ojedinělá pub-likace, poskytuje zasvěcený a prak-tický výklad k elektronickým výkonůmve veřejném zadávání. Obsahuje ko-mentář k těm ustanovením zákona,která se dané oblasti týkají, a rozborstěžejních témat (např. rozšíření po-užití elektronických nástrojů, elektro-nické podpisy v elektronických ná-strojích, trestná činnost v elektroniza-ci veřejných zakázek atd.).Součástí je CD s bohatým přílo-hovým materiálem. Knihu si můžeteobjednat na www.obchod.wkcr.cz.

Zpravodaj pro neziskové organizace

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

Ceník inzerce
1/1

1/3 1/4 1/61/2

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

190 × 262 mm
190 × 129 mm

190 × 85 mm
93 × 129 mm

93 × 85 mm

93 × 262 mm

Knižní tipy

Členové AVPO mohou na tyto 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.

Svět neziskovek
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