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ČLEN AVPO ČR SE PŘEDSTAVUJE

Klub vozíčkářů Petýrkova, o.p.s.
Každý z nás někdy potřebuje pomoci, někdo častěji, někdo méně často. Lidé s tělesným postižením patří zpravidla do první skupiny a my chceme, aby pomoc pro ně
byla samozřejmá a kdykoliv dostupná. Tento záměr se snažíme naplňovat už více
než 23 let.
Vznikli jsme především proto, abychom dali lidem
s tělesným postižením možnost žít v jejich vlastních domácnostech, především v bezbariérovém
domě v Petýrkově ulici na Praze 11 a blízkém okolí.
Tento bezbariérový dům s 90 byty zvláštního
určení byl dostavěn v roce 1988. Umožnit lidem
se zdravotním postižením samostatné bydlení
znamenalo v té době velký krok vpřed. Na druhou stanu to přineslo potřebu zajištění nových
služeb pro obyvatele domu, kteří se kvůli svému
postižení o sebe nemohli sami postarat. Z toho
důvodu v srpnu 1991 vznikla nepřetržitá civilní
pečovatelská služba a v roce 1992 bylo založeno

určené lidem, kteří se v důsledku svého zdravotního postižení či věku stali závislými na pomoci
jiných. Tato pomoc je našim klientům k dispozici 24 hodin denně. V rámci fakultativních činností zajišťujeme také nepřetržitou pohotovostní
pomoc. Díky umístění naší služby se ve výsledku
jedná o unikátní formu pomoci, kterou si naši
klienti mohou kombinovat dle svých potřeb.
Míra podpory, kterou lidé s tělesným postižením potřebují je totiž různá. Od nepravidelné
dopomoci, až po každodenní, několikahodinovou
pomoc. Snažíme se proto všechny takové formy
podpory nabízet. Chceme, aby naše pomoc byla

důraz na svou historii, stabilitu a lokální komunitní
charakter.
OSOBNÍ ASISTENCE JE CESTOU K NEZÁVISLOSTI
Našim přáním je, aby se osobní asistence a další
podobné formy sociální péče, staly ještě běžnější službou, než je tomu v dnešní době, a to
nejen z důvodu větší nezávislosti lidí, kteří pomoc
potřebují, ale i z důvodu, že se jedná o méně
nákladnou a přirozenější formu pomoci než třeba
v celoročních pobytových službách. Nedávno
jsme například předávali naše dlouholeté zkušenosti. Na stáž za námi přijeli vedoucí pracovníci
z Jedličkova ústavu v Liberci, abychom společně
hovořili o našem pojetí služby osobní asistence,
které je velmi zaujalo. V libereckém Jedličkově
ústavu totiž probíhá proces deinstitucionalizace
jejich pobytových služeb. Od jedné absolventky
stáže jsme dostali příjemnou zpětnou vazbu:
„Chtěla jsem vám ještě poděkovat za váš čas,
sdělené informace i podněty. Procházela jsme
váš bulletin a další dokumenty. Líbí se mi zpracování strategického plánu, který jasně vychází
z vašich potřeb a je z něj zřejmé, jak chcete vaše
představy naplnit.“
NAŠE ČLENSTVÍ V AVPO
Členem AVPO ČR jsme se stali v roce 2014, protože jsme cítili potřebu získat záštitu a spojenectví silného partnera. Mezi naše hodnoty, které
pro nás nejsou jen prázdnou proklamací, patří
totiž i transparentnost a spolehlivost. Právě tyto
hodnoty nás s AVPO ČR spojují. Mimo to jsme
však rádi, že můžeme využívat různé výhody,
které nám členství přináší – především slevy
na školení a odborné konzultace nebo výborný
Grantový kalendář.
Mgr. Tomáš Drábek

Umožňujeme lidem s tělesným postižením samostatný život. Foto: Marcela Kormošová

občanské sdružení Klub vozíčkářů Petýrkova,
které provoz služby nadále zajišťovalo. V oblasti
poskytování terénní sociální péče tak patříme
v ČR mezi první organizace, které podobné
služby začaly poskytovat. Velký přelom v naší
práci znamenal rok 2004, kdy došlo k profesionalizaci armády, a tedy ke zrušení civilní služby.
Poskytování služby se nám podařilo zachovat, byť se její zajištění stalo finančně mnohem
náročnější. V roce 2013 jsme prošli důležitou
změnou právní formy, z původního občanského
sdružení jsme se transformovali na obecně prospěšnou společnost.
KDO JSME A CO DĚLÁME
Jednoduše řečeno, jsme nezisková organizace,
která poskytuje každodenní pomoc lidem s tělesným postižením. Naší nejvýznamnější činností
je zajišťování osobní asistence - sociální služby

nepřetržitá a naši klienti se mohli spolehnout, že
se na nás mohou kdykoliv obrátit. S ohledem na
potřeby stávajících klientů a naši dlouhodobou
snahu zajistit komplexnost pomoci, také zajišťujeme různé doplňkové činnosti, například rehabilitační cvičení nebo provoz půjčovny kompenzačních pomůcek. Naše práce sice nemá
hmatatelné výsledky, avšak víme, že jsme mnoha
lidem se zdravotním postižením pomohli žít
plnohodnotný a důstojný život. Za léta naší existence jsme poskytli desítky tisíc hodin pomoci.
Mimo naši hlavní činnost jsme navíc v minulosti
zrealizovali také desítky rekondičních pobytů
a zahraničních zájezdů, celkem se jich zúčastnilo kolem 1200 lidí. Po transformaci naší organizace se zaměřujeme především na profesionální
poskytování osobní asistence a návazných doplňkových služeb, včetně jejich rozvoje. Snažíme se
přitom být transparentní organizací, která klade

ředitel

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O.P.S.
Petýrkova 1953/24
148 00 Praha 11
e-mail: info@kvp.cz
telefon.: +420 272 935 460
www.kvp.cz
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Značka spolehlivosti oslaví první narozeniny
Bude tomu už dva roky, co jsme vyrazili za hranice do Německa a Španělska, abychom od tamních neziskových organizací nasbírali zkušenosti s hodnocením spolehlivosti. A bude tomu už rok, co první české neziskové organizace úspěšně prošly
naším pilotním hodnocením a byla jim udělena značka spolehlivosti.

Do pilotních hodnocení v rámci projektu podpořeného z Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) se zapojilo
24 neziskových organizací. Značku spolehlivosti doposud získalo 17 z nich. Tyto organizace
jsou zveřejněné v databázi držitelů značky na
http://www.znackaspolehlivosti.cz. Protože si
zakládáme na maximální transparentnosti hodnocení, jsou na zmíněném webu zveřejněny také
všechny informace, které s hodnocením souvisí – například metodika a doprovodné standardy, pravidla hodnocení, formuláře pro uchazečské organizace nebo složení nezávislé Rady
pro hodnocení spolehlivosti, která o udělení
značky rozhoduje.
Česká metodika hodnocení spolehlivosti vznikala s využitím informací, podkladů a předaných
zkušeností od našich partnerů ve Švýcarsku,
Německu a Španělsku. Zároveň důsledně zohledňuje specifika českého neziskového sektoru
a další místní souvislosti. Díky mezinárodnímu
partnerství jsme se dozvěděli více o činnosti
mezinárodní asociace International Committee
on Fundraising Organizations (ICFO), která
sdružuje jednotlivé autority provádějící obdobná
hodnocení v 18 zemích světa. Brzy jsme začali
o členství v ICFO též usilovat. Nyní je AVPO
ČR druhým rokem přidruženým členem ICFO.
Přináležitost k ICFO zdaleka není jen záležitostí
prestiže, ale především je garancí, že i české

Těšíme se, že další svíčky budou přibývat. Foto: ilaria. Zdroj: Wikimedia.org

hodnocení spolehlivosti splňuje náročné mezinárodní standardy, například v oblasti nezávislosti.
Druhou garanci představuje přijetí značky
do Programu Česká kvalita, který sdružuje

věrohodné a nezávislé značky kvality na českém
trhu. Od zařazení do Programu Česká kvalita si
slibujeme, že se veřejnost začne více zajímat o ty
neziskovky, které svoji činnost vykonávají odpovědně a lze se na ně spolehnout. Jsme přesvědčeni, že neziskový „trh“ se v tomto ohledu příliš
neliší od ostatních oborů a podobné programy
mají i zde svoji váhu.
SMYSL HODNOCENÍ
Hodnocení spolehlivosti je podrobné, komplexní
a nezávislé. Jeho smyslem je poskytnout dárcům
záruku v těch oblastech, které zvažují při plánování podpory neziskové organizace. Například
v tom, že darované peníze jsou hospodárně použity na deklarovaný účel, že organizace má přiměřené náklady na provoz a fundraising a odměny
pracovníků, nebo že zveřejňuje pravdivé informace o činnosti a hospodaření ve výročních
zprávách a na vlastních webových stránkách.
Zároveň si neziskovky, které hodnocením prošly,
pochvalovaly nezávislý, externí a odborný pohled
na jejich fungování. Výstupy z hodnocení včetně
doporučení shrnutých do závěrečné zprávy
ocenily jako odrazový můstek ke svému dalšímu
rozvoji.

Prezident AVPO ČR Marek Šedivý přebírá certifikát o přijetí značky Spolehlivá veřejně prospěšná organizace do
Programu Česká kvalita. Foto: AVPO ČR

Z hodnocení vyplynuly i oblasti, kterým se AVPO
ČR bude dále více věnovat. Jde o posuzování
etiky fundraisingu (úroveň komunikace neziskové
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organizace s dárci, etika fundraisingových materiálů a kampaní apod.) a dále též posilování angažovanosti správních rad a edukace jejich členů.
HODNOCENÍ SPOLEHLIVOSTI = PŘÍLEŽITOST ZÍSKAT PODPORU Z FONDŮ EU NA
ROZVOJ ORGANIZACE
Projekt, jehož cílem bylo zavést do České republiky systém hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací a posílit tak transparentnost
a důvěryhodnost českých neziskovek, k poslednímu červnu skončil. Nicméně poslání značky
spolehlivosti oslovilo další podporovatele, díky
kterým může hodnocení pokračovat. Jeden
z nich se dokonce rozhodl pokrýt náklady na
hodnocení v plné výši a umožní tak 10 pacientských organizacím projít hodnocením spolehlivosti zdarma.
Neziskovky mohou v tomto roce využít hodnocení spolehlivosti také jako procesní analýzu, kterou Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
podmiňuje možnost získání dotace z evropských

fondů na budování kapacit a profesionalizaci
neziskových organizací. Smyslem celé výzvy je,
aby neziskovky mohly žádat o podporu na rozvoj
těch oblastí, které jsou v analýze označeny jako
slabší a pro budoucnost klíčové. V rámci hodnocení spolehlivosti jsou organizace posuzovány
komplexně, velká pozornost je však věnována
nastavení vnitřních procesů. Výstupy z hodnocení spolehlivosti je tedy možné použít jako požadovanou procesní analýzu
NAJDE SI ZNAČKA SPOLEHLIVOSTI SVOJE
PŘÍZNIVCE?
Od prvních držitelů značky postupně sbíráme
zkušenosti s jejím užíváním. Pořádáme praktické
workshopy, na kterých se organizace učí využívat
značku například při oslovování svých potenciálních podporovatelů. Paralelně význam značky
spolehlivosti a její držitele prezentujeme zástupcům firem, nadací nebo médiím. Ovšem k tomu,
aby značka přinesla kýžený zájem ze strany dárců,
je zapotřebí také vlastní aktivita neziskovek, které
jsou jejími držiteli. První vlaštovky spolupráce se
objevují a postupně pokračujeme v cestě, která

sice nebude krátká, ale povede k aktivnímu využívání značky dárci a obecně k rozvoji filantropie
v ČR.
Ze strany neziskových organizací někdy slýcháme:
„Co dělá AVPO ČR proto, aby o značce spolehlivosti dárci věděli?“. Aktivně například spolupracujeme s médii, jejichž prostřednictvím představujeme značku veřejnosti. Fotografie níže je
z natáčení rozhovoru Marka Šedivého (AVPO
ČR) a Evy Vondrákové (Na počátku, o.p.s.)
s moderátorkou Štěpánkou Duchkovou pro
Aktuálně.TV. Rozhovor si můžete přehrát po kliknutí na fotografii.
Alena Gmentová (Sladká)
ředitelka AVPO ČR
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HODNOCEN Í S P O L E H L I VO S T I
příležitost pro neziskové organizace získat finance
na profesionalizaci a posilování kapacit

Hodnocení spolehlivosti můžete využít jako
procesní analýzu, kterou MPSV podmiňuje
možnost získat finanční prostředky z výzvy
„Budování kapacit a profesionalizace NNO“.

A navíc můžete získat značku spolehlivosti

JAK NA TO?

1

2

FORMULÁŘ

Hodnocení provádí nezávislí hodnotitelé
dle stanovené metodiky.

Organizace dodá podklady pro hodnocení.

3

HODNOCENÍ=PROCESNÍ ANALÝZA

4 MOŽNOST ČERPÁNÍ DOTACE

ZPRÁVA Z HODNOCENÍ
Obsahuje výstupy z hodnocení a případná
doporučení pro rozvoj organizace.

na rozvoj v oblastech specifikovaných ve zprávě
http://www.esfcr.cz/file/9186/

Kč

+

Příležitost obdržet značku spolehlivosti, která je součástí Programu Česká kvalita.
www.znacka-spolehlivosti.cz
PŘÍNOSY PRO ORGANIZACI:
- Komplexní zpráva s konkrétními doporučeními pro další rozvoj, zpracovaná nezávislým odborníkem.
- Nástroj pro zlepšení nastavení procesů v organizaci - např. v oblasti strategického
a finančního řízení, marketingu, fundraisingu a PR.
- Příležitost získat prostředky na profesionalizaci organizace v oblastech, které
hodnocení doporučí k rozvoji.
- Příležitost získat značku spolehlivosti.
Cena procesní analýzy (vč. případného udělení značky) = 18 000 Kč
Bližší informace: +420 212 245 240, znackaspolehlivosti@avpo.cz
5
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Jak Češi darují?
Individuální dárcovství máme někdy tendenci podceňovat, přitom však pro české neziskové organizace může jít
o významný zdroj financí. Čeští individuální dárci přispívají na veřejně prospěšné aktivity až pozoruhodně stabilně,
v posledních letech souhrn jejich darů činil 1,4 až 1,6 mld. korun.

Podle údajů Fóra dárců Češi nejčastěji posílají
peníze na sbírkové účty nebo prostřednictvím
dárcovské SMS, přičemž většinou se jedná o jednorázové dary. Pravidelně na veřejně prospěšné
aktivity přispívá pouze 10 % Čechů.
Lidé v České republice jsou ochotni vydat na
dobročinné aktivity převážně kolem 150 korun
měsíčně. Za malý dar považují částku do 100 Kč,
velký dar podle nich přesahuje 500 korun.
Formou dárcovské SMS individuální
dárci nejčastěji podporují projekty
následujícího zaměření:
•
•
•
•
•

Péče o děti a mládež (30 %)
pomoc tělesně postiženým (16%);
sociální služby pro seniory (11 %);
péče o rodinu a sociální služby (10 %);
péče o zdravotně postižené a dlouhodobě nemocné (9%);
• zdraví, vzdělávání a výzkum (9 %).

Tento trend potvrdily i výsledky hlasování o nejlepší (nebo spíše nejoblíbenější) dobročinné projekty neziskových a příspěvkových organizací,
které proběhlo v rámci programu „Pomáháme
s Vámi“ Nadačního fondu Tesco. Zákazníci
obchodů Tesco svým hlasováním nejvíce ocenili projekty zaměřené na podporu dětí a rodiny
(51 %), dále na pomoc nemocným a lidem s handicapem (23 %) a poté na volný čas a amatérský sport (12 %). Na základě hlasování veřejnosti
rozdělil Nadační fond Tesco celkem 4,5 milionu
korun celkem 90 neziskovým a příspěvkovým
organizacím.
Alena Sladká
ředitelka AVPO ČR
Článek vznikl s využitím dat Fóra dárců

Ocenění nejúspěšnějších neziskových organizací v programu „Pomáháme s Vámi“. Zleva: Klára Šplíchalová (Fórum dárců – odborný garant programu), Kamila Šmídová (Klub nemocných cystickou fibrózou), Jana Fenclová (Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.), Šilhánová Martina (manažerka Nadačního fondu Tesco Martina Šilhánová), Olga Tomášů
(Pomocné tlapky o.p.s.), Michaela Chrdlová (Amelie o. s.). Foto: Nadační fond Tesco
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Akce se koná pod záštitou

místopředsedy vlády ČR pro vědu a výzkum
MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D., MBA a ministra pro lidská práva
a rovné příležitosti Mgr. Jiřího Dienstbiera

Unie zaměstnavatelských svazů ČR
a Mladá fronta a. s.
Vás zvou na konferenci

Neziskové organizace
v roce 2016
5. listopadu 2015

Kongresové centrum Vavruška, Palác Charitas
Karlovo náměstí, Praha 2

vstupné 390 Kč
Cílem konference je diskutovat aktuální témata v oblasti neziskového sektoru, tj. aktuální situace
v neziskovém sektoru, výhled na další období, vize, záměry, očekávaná změny a rizika. Konference
se zúčastní zástupci státu, jednotlivých neziskových organizací, odborníci, politici.
moderuje Ing. Jiří Horecký, PhD. MBA, prezident UZS CR

PROGRAM
9.00–9.30
Registrace účastníků
9.30–10.10
Úvodní projevy
Pavel Bělobrádek, místopředseda vlády pro vědu, výzkum
a inovace
Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti
a legislativu
Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace
odborových svazů
10.10–10.30
Stav aktuální legislativy (zákon o statusu veřejné
prospěšnosti, zákon o elektronické evidenci tržeb, zákon
o dani z příjmů, připravované novely účetní vyhlášky)
Jiří Horecký, prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR
10.30–10.50
Co neziskovým organizacím daly a vzaly evropské
projekty?
Jiří Remr, Institut sociologických studií Fakulty sociálních
věd UK
10.50–11.10
Hlavní a vedlejší činnost neziskových organizací ve světle
novely zákona o daních z příjmů
Stanislav Kouba, Ministerstvo financí ČR
11.10–11.30
Krátké občerstvení

11.30–11.50
Fungující správní rady–potenciál pro rozvoj neziskových
organizací
Marek Šedivý, vice-prezident Unie zaměstnavatelských
svazů ČR, ředitel nadačního fondu Ronald McDonald House
Charities
11.50–12.10
Etika fundraisingových kampaní
Robert Kawalko, vice-prezident Polské asociace
fundraisingu (prostřednictvím Skype, bude tlumočeno)
12.10–12.30
Hodnocení spolehlivosti neziskových organizací v ČR
Alena Sladká, ředitelka AVPO ČR
12.30–13.00
Oběd
13.00–13.20
Trendy ve společenské odpovědnosti firem
Pavlína Kalousová, předsedkyně Business pro společnost
13.20–13.40
České nadace jako zdroj pro financování neziskových
organizací v roce 2016
Klára Šplíchalová, ředitelka Fóra dárců
13.40–14.10
Možnosti neziskových organizací v čerpání prostředků
z evropských fondů
Martin Dítě, Grant Advisor
14.10–14.30
Závěrečné shrnutí, ukončení

registrujte se na
www.uzs–konference.cz
tel. 234 633 210
e-mail: info@uzs.cz
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SOUTĚŽ

Soutěž Komunální politik roku 2015
Nepropásněte možnost se včas přihlásit!
Soutěž komunální politik roku 2015 vyhlásilo
nakladatelství ProfiPress ve spolupráci s redakcí
časopisu Moderní obec. Utkají se v ní projekty,
které se v období od 1. ledna 2014 do 24. září 2015
podařilo realizovat ve městech a obcích, ke každému projektu bude přiřazena jedna osobnost,
která se o něj nejvíce zasloužila.
Z nejúspěšnějších projektů v jednotlivých kategoriích vybere odborná komise celkového vítěze,
přičemž osobnost, která je hlavním nositelem
tohoto projektu, obdrží titul Komunální politik
roku 2015.
SOUTĚŽÍ SE CELKEM V OSMI
KATEGORIÍCH:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sociální projekt roku;
Děti a rodiče;
Sport a veřejné zdraví;
Kulturní, společenská a vzdělávací
činnost;
Odpadové hospodářství;
Veřejná zeleň;
Dopravní projekt roku;
Ekologický projekt roku.

Záštitu nad soutěží přijala ministryně pro místní
rozvoj Karla Šlechtová a patronát nad soutěží převzal předseda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu
Parlamentu ČR Miloš Vystrčil. Spolupořadateli
soutěže jsou Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR. Vyhlašovatelem výsledků
soutěže bude Výbor pro územní rozvoj, veřejnou
správu a životní prostředí SPČR. Právě v sídle
horní parlamentní komory také dne 12. listopadu
od 14 hodin proběhne slavnostní vyhlášení.
V PŘÍLOZE PŘIHLÁŠKY JE TŘEBA
KRÁTCE UVÉST:
• Název projektu;
• soutěžní kategorii, do níž je přihlášen;
• strukturovaný popis projektu v celkovém rozsahu 3–5 stran formátu A4;
• smysl projektu a jeho využití;
• případné technické a technologické
aspekty projektu;
• společenský a ekonomický přínos
městu/obci/regionu
Úspěšné projekty budou odměněny finančními
prémiemi a časopis Moderní obec je představí na
stránkách svého speciálního vydání.

Mezi komunálními politiky se vždy našli sympaťáci. August Wieser, starosta Brna v letech 1894–1916.
Foto: Wikimedia.org.

Přihlášku do soutěže i s přílohou je třeba poslat
tak, aby v elektronické či písemné podobě do
redakce Moderní obce došla do 25. září do16
hodin. Formulář přihlášky naleznete na webových
stránkách soutěže: www.komunalnipolitikroku.cz.
VŠEM ÚČASTNÍKŮM PŘEJEME HODNĚ
ŠTĚSTÍ!
Redakce časopisu Moderní obec
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INFORMUJEME

Český neziskový sektor získal opět bronzovou medaili
Český neziskový sektor je ve srovnání s dalšími posttotalitními zeměmi dlouhodobě hodnocen jako jeden z nejrozvinutějších.
Potvrdila to i nová zpráva Americké agentury pro mezinárodní rozvoj (USAID), která hodnotí úroveň rozvoje občanského
sektoru v celkem devětadvaceti zemích střední a východní Evropy a Eurasie.

Partnerem agentury USAID v České republice
je Asociace veřejně prospěšných organizací ČR.
Každoročně oslovujeme nezávislé odborníky
z různých prostředí, kteří mají k neziskovému
sektoru co říci. Jejich hodnocení a názory se pak
stávají základem zprávy, kterou připravujeme
ve spolupráci s americkou stranou. Výslednou
zprávu za rok 2014 jsme představili 29. června na
tiskové konferenci v Americkém centru. Kromě
prezidenta AVPO ČR pana Marka Šedivého
odpovídali na dotazy novinářů ještě pan Oldřich
Haičman, ředitel Diecézní charity Brno a paní
Zuzana Prouzová z Českého statistického úřadu
MOŽNÁ PATŘÍME I VÝŠE
Hodnocení probíhá podle jednotné metodiky.
Mezi hodnocené oblasti patří například stabilita
a finanční zajištění neziskového sektoru nebo
legislativní prostředí. Potěšující je, že dle indexu,
který slouží k porovnání jednotlivých zemí,
zůstává Česká republika již několik let na třetím
místě za Estonskem a Polskem. Otázky novinářů
logicky mířily na to, proč jsou před námi právě
tyto dvě země. Podle prezidenta AVPO ČR pana
Marka Šedivého může být na vině, krom objektivních příčin, též nízká sebedůvěra, kterou při
sebehodnocení často projevujeme. Estonci
a Poláci jsou zkrátka sebevědomější, dokáží se
lépe pochválit a ocenit své úspěchy.
NEZISKOVKY BYLO VÍCE VIDĚT
Nejvýraznější změnou oproti minulým letům byla
v roce 2014 zvýšená aktivita neziskových organizací a občanských iniciativ ve veřejném prostoru.
Jedním z projevů tohoto trendu byly i výsledky
komunálních voleb, v nichž mnohde propadly
tradiční strany a naopak výrazně zabodovala
různá hnutí, vedená veřejně angažovanými lidmi.
Nelze též přehlédnout, že stále důležitější úlohu
mají při vytváření a formulování programů takovýchto skupin sociální sítě a další moderní formy
komunikace. Oldřich Haičman v této souvislosti
zmínil i větší ochotu lidí zapojovat se do různých
dobrovolnických aktivit, a to i v takových oblastech jako je péče o seniory.
V LEGISLATIVĚ TO SKŘÍPE
Pokud jde o legislativní prostředí, zpráva konstatuje, že v lednu 2014 vstoupil v platnost nový
Občanský zákoník, který nově definuje právní
rámec pro organizace občanského sektoru.
Spuštěn byl také nový rejstřík, do něhož se zapisují všechny typy neziskových organizací. K očekávanému zpřehlednění a ujasnění počtu neziskových organizací však stále ještě nedošlo, neboť
spolky doposud nemusely upravit své statutární
dokumenty v souladu s novou právní úpravou.

Oldřich Haičman, Marek Šedivý a Zuzana Prouzová odpovídají na dotazy novinářů. Foto: AVPO ČR

FINANCE, FINANCE A ZASE FINANCE
Zuzana Prouzová prezentovala nejaktuálnější
údaje týkající se financování neziskových organizací. Problém však je, že data za rok 2014 ještě
nejsou k dispozici. Přesto lze vysledovat určité
dlouhodobější trendy, které patrně pokračovaly
i v minulém roce. Mezi dominantní zdroje stále
patří prostředky z veřejných zdrojů, individuální
i firemní dárcovství se však dostávají zpět na
předkrizovou úroveň. Roste též objem financí,
které neziskovky dokáží získávat vlastní činností.
Naopak pokračuje marginalizace zahraničních
zdrojů. Důležitým tématem se stává vyčíslování
a oceňování dobrovolnické práce.
ODKAZY:
Kompletní česká zpráva

popularitu získaly některé crowdfundingové
platformy.
KLÍČOVÁ JE DŮVĚRYHODNOST
Některé mediálně vděčné kauzy nastolily otázku
důvěryhodnosti neziskových organizací. V reakci
na to vznikly nebo nabyly na významu některé
samohodnotící a samoregulační nástroje uvnitř
neziskového sektoru. AVPO ČR začala udělovat
značku Spolehlivá veřejně prospěšná organizace, Nadace rozvoje občanské společnosti
připravila soutěž Neziskovka roku a nárůst zájmu
zažila například již tradiční soutěž o nejlepší veřejně prospěšnou reklamní kampaň Žihadlo roku,
pořádaná Nadací Neziskovky.cz
Aleš Mrázek
analytik AVPO ČR

Anglická zpráva shrnující výsledky všech
zapojených zemí
Dlouhodobě se také mění způsoby, jakými neziskové organizace oslovují své dárce. Klesá ochota
přispívat do pouličních sbírek, což je ovlivněno
i řadou podvodů, které se v této oblasti objevily. Naopak vzrůstá obliba on‑line darů a velkou
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KALENDÁŘ

Zpráva o aktivitách AVPO ČR
v červnu - červenci 2015
1.6.
Prezident AVPO ČR vedl zasedání Sekce
nestátních neziskových organizací Unie
zaměstnavatelských svazů ČR (UZS ČR).
2. 6.
Prezident AVPO ČR moderoval kulatý
stůl k hlavní a vedlejší činnosti a podnikání
neziskových organizací, pořádaný UZS ČR
a Výborem pro legislativu a financování Rady
vlády pro nestátní neziskové organizace.
4. 6.
Účast prezidenta AVPO ČR na semináři ke koncepci Státní politiky vůči
NNO na léta 2015-2020.
5. 6.
Valná hromada AVPO ČR. Valná hromada proběhla v Ta kavárně, kterou společně provozují členská organizace Borůvka
Praha, o. p. s. a Jedličkův ústav a školy.
11.–13. 6.
Účast prezidenta AVPO ČR na valné hromadě International Committee on Fundraising
Organizations (ICFO) ve Washingtonu.
18. 6.
Vystoupení ředitelky a analytika AVPO ČR
na konferenci PR Work: CSR pro firmy versus marketing a PR pro neziskové organizace.
23. 6.
Zasedání Rady pro hodnocení spolehlivosti.

22. 7.
Účast ředitelky AVPO ČR na tiskové konferenci
Nadačního fondu Tesco u příležitosti vyhlášení výsledků projektu „Pomáháme s Vámi“.
23. 7.
Účast analytika AVPO ČR na valné hromadě
Asociace nestátních neziskových organizací ČR.
29. 7.
Tiskové konference AVPO ČR k Hodnocení
stavu rozvoje neziskového sektoru ČR
za rok 2014 (USAID Index 2014).
30. 7.
Účast prezidenta a analytika AVPO ČR na tiskové konferenci ministra Jiřího Dienstbiera
ke Státní politice vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 – 2020.

24. 6.
Snídaně pro novináře – představení značky
spolehlivosti a jejích prvních držitelů.
30. 6.
Účast prezidenta AVPO ČR na mediálním
tréninku pro držitele značky spolehlivosti.
1. 7.
Tisková konference u příležitosti přijetí
značky Spolehlivá veřejně prospěšná organizace do Programu Česká kvalita.

Obrázek na obálce:
Oslavy 750 let historie Berlína.
Foto: Karl-Heinz Schindler.
Zdroj: Wikimedia.org indler. Zdroj: Wikimedia.org
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