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Z ČINNOSTI AVPO ČR

Ty spolehlivé označíme!
Prvních sedm členských organizací AVPO ČR získalo označení Spohlehlivá veřejně
prospěšná organizace. Slavnostní předání certifikátů bylo spojeno s tiskovou
konferencí, během níž jsme značku spolehlivosti i její držitele představili též
zástupcům médií. Další hodnocení budou probíhat již od listopadu.
Další novinářské dotazy směřovaly na zástupce
organizací, které označení Spolehlivá veřejně
prospěšná organizace získaly. Veronika
Paldusová z organizace Helppes – Centrum
výcviku psů pro postižené, o.p.s. ocenila význam
hodnocení pro zlepšení práce organizace:
„Teď je to trochu závazek, motivace si značku
udržet, a jelikož jsme dostali nějaká doporučení
od hodnotitelů, je to i skvělý feedback
v tom, co máme a nemáme v pořádku.“
Paní Eva Vondráková ředitelka brněnské
organizace Na počátku, o.p.s., která pomáhá
těhotným ženám a matkám v nouzi zase
vyslovila jasná očekávání, v čem může značka
spolehlivosti jejich neziskovce pomoci:
„Předpokládáme, že to pomůže při získávání
finančních prostředků a že nás to představí
jako organizaci, která je transparentní.“
LETENKY JSOU ZATÍM ZDARMA

Minulý měsíc jsme uzavřeli další fázi našeho
projektu Cesta ke zvýšení věrohodnosti
neziskových organizací: zavedení systému
hodnocení spolehlivosti neziskových organizací
v ČR. Během jara a léta probíhala hodnocení
v celkem deseti členských organizacích.
Výsledkem jsou podrobné analytické zprávy,
které vypracovali naši odborní hodnotitelé,
a na jejichž základě nezávislá Rada pro
hodnocení spolehlivosti rozhodla, komu
může být značka spolehlivosti udělena.
Slavnostní předávání certifikátů neziskovkám,
které v náročném procesu hodnocení
obstály, se uskutečnilo 23. září v prostorách
karlínského Café MARTIN, což je tréninková
kavárna provozovaná obecně prospěšnou
společností Centrum MARTIN. Předávání
bylo spojeno s tiskovou konferencí, během
níž jsme přítomným novinářům představili
proces hodnocení spolehlivosti a seznámili
je s jeho smyslem, cíli i vizemi do budoucna.
Dále jsme prezentovali nový web značky
spolehlivosti, na kterém lze nalézt nejen
seznam držitelů značky ale i všechny další
důležité informace o procesu hodnocení,
včetně aktuálních verzí metodik, standardů
a doporučení, podle nichž hodnocení probíhá.
BANÁNY A DOTAZY
Hlavním symbolem hodnocení spolehlivosti
se stal banán, který může na povrchu
vypadat pěkně, ale je těžké říci, jaký bude
ve skutečnosti uvnitř. S motivem banánu
pracuje také krátké video, které bylo rovněž
součástí prezentace a dále je ke shlédnutí
na webových stránkách značky spolehlivosti.
Novinářské dotazy se týkaly zejména detailů
hodnocení, jednotlivých hodnocených
kritérií a nezávislosti konečného rozhodnutí

o udělení či neudělení značky spolehlivosti.
Stranou samozřejmě nemohla zůstat ani
oblast financování. Prezident AVPO ČR
Marek Šedivý upozornil, že v současné době
probíhá intenzivní hledání dárců, kteří by byli
ochotni značku spolehlivosti podpořit tak,
aby prověřované neziskovky platily jen
část nákladů procesu hodnocení. Zdůraznil
též, že hodnocení je koncipováno tak,
aby pomáhalo dárcům při jejich rozhodování,
kterou neziskovou organizaci podpořit.
V případě držitelů označení Spolehlivá veřejně
prospěšná organizace mají dárci jistotu,
že se pod slupku neziskovky místo nich
podívali odborníci a nemusejí se tedy bát, že
by jejich prostředky nebyly využity v souladu
s deklarovanými cíli. Díky tomuto posilování
důvěry u dárců by se logicky měla vynaložená
částka neziskovce několikanásobně vrátit.

První pilotní hodnocení ukázala, že model,
který jsme zvolili je funkční a hodnotitelé
dokáží na základě komplexních metodik
velmi přesně identifikovat silné a slabé
stránky hodnocených organizací. Zároveň
tato hodnocení přinesla cenné zkušenosti,
na základě kterých bylo možné naše
metodiky a postupy dále upravit a zpřesnit.
Druhá pilotní fáze projektu se rozeběhne
již během listopadu a uzavřena bude
koncem jara příštího roku, prověříme
během ní celkem dvanáct organizací. Také
v tomto druhém kole mohou neziskovky
získat značku spolehlivosti zdarma.
AVPO ČR

NEZISKOVKY POD LUPOU
O vstupních kritériích a jednotlivých oblastech,
které jsou v rámci hodnocení spolehlivosti
prověřovány hovořil vedoucí hodnotitelů
a analytik AVPO ČR Aleš Mrázek. Zdůraznil,
že hodnocení jde v jednotlivých oblastech
do hloubky, jeho konečným cílem však je
poskytnout komplexní obraz hodnocené
organizace. Nezávislost hodnocení pak
zajišťuje nejen profesionalita hodnotitelů
ale především vyvážené složení Rady pro
hodnocení spolehlivosti, v níž zasedají odborníci
na neziskový sektor z různého prostředí.
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