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Poradna pro integraci, z.ú.
Poradna pro integraci (PPI) je nevládní nezisková organizace, která byla založena
již v roce 1997. Dlouhodobě se zaměřujeme na integraci různých skupin cizinců
do české společnosti. Cílem našich aktivit je zabránit šíření negativních jevů,
jako jsou rasismus a xenofobie.

Foto: Poradna pro integraci, z.ú.

PRO KOHO TU JSME?
Služby PPI jsou určeny osobám, kterým byla
v České republice přiznána mezinárodní ochrana,
a cizincům, kteří zde dlouhodobě žijí (osoby
s povolením k trvalému nebo dlouhodobému
pobytu, osoby s vízem na více než 90 dnů, osoby
s doplňkovou ochranou). Obracet se na nás ale
mohou i občané jiných členských států Evropské
unie, jejich rodinní příslušníci nebo čeští občané
zahraničního původu (např. s odlišným mateřským jazykem).
POMOC CIZINCŮM
Našim klientům nabízíme služby zejména
v následujících oblastech:
• poskytování důležitých informací o právech
a povinnostech vyplývajících z jejich pobytového statusu;
• doprovody na příslušné odbory Ministerstva
vnitra, na Cizineckou policii či na úřady
práce;
• uplatnění na trhu práce či otázky spojené se
vzděláváním;
• informace o možnosti získání sociálních
dávek.
V rámci Státního integračního programu poskytujeme klientům pomoc zejména v oblasti bydlení a zajišťování kurzů češtiny. Dále jim nabízíme
i některé doplňkové služby, jako je psychologické
poradenství.

hlavním obsahem je komplexní práce s rodinami
v rámci 3 okruhů činností:
• sociální poradenství – řešení sociální situace, nácvik dovedností;
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti –
kontakt se společenským prostředím,
vztahy v rodině, poznávání české kultury
a jazyka, doučování;
• poskytování informací o školském a zdravotnickém systému, všeobecných zvyklostech a každodenním životě v ČR.
Aktuálně usilujeme o to, abychom mohli služby
sociálního poradenství nabízet také českým
občanům přicházejícím ze sociálně znevýhodněného prostředí.
NAŠE POMOC V ČÍSLECH
Odborné, sociální a právní poradenství poskytujeme na pobočkách v Praze a v Ústí nad Labem.
Naši sociální pracovníci jsou schopni poskytovat
klientům informace v českém a anglickém jazyce,
s podporou interkulturních pracovníků však
také ve španělštině, ruštině nebo vietnamštině.
Na pražské pobočce jsme v roce 2015 poskytli
2 438 konzultací (klienti pocházeli zejména
z Ukrajiny, Ruska, Kazachstánu a Sýrie).
Pracovníci pobočky v Ústí nad Labem v roce
2015 spolupracovali s 1 496 klienty (převážně
z Ukrajiny, Vietnamu, Ruska a Kazachstánu), kterým poskytli 3 151 konzultací.

Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva práce
a sociálních věcí ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Magistrátu města Ústí
nad Labem, Ústeckého kraje a dalších dárců
a sponzorů.
MYSLÍME I NA ŠIRŠÍ VEŘEJNOST
Poradna pro integraci pořádá též akce zaměřené
na širokou veřejnost. Velmi oblíbené jsou gastronomické workshopy, které vždy cílíme na jednu
zemi a její kuchyni. Kromě přípravy pokrmů jsou
jejich součástí i diskuse o tradiční kuchyni té které
země.
V Ústí nad Labem se stalo již tradicí, že vždy začátkem září organizujeme v centru města festival
Barevná planeta. Cílem festivalu je přiblížit život
cizinců většinové společnosti. Za 16 let své existence si našel široký okruh příznivců a navštěvuje
jej kolem 9 000 diváků z celé ČR.
Monika Korábová
ředitelka

PORADNA PRO INTEGRACI, Z.Ú.
Opletalova 921/6
11000 Praha 1

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

FINANCOVÁNÍ

e-mail: monika.korabova@p-p-i.cz
telefon: 731604128

Poradna pro integraci poskytuje také sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Jejich

Naši činnost se nám daří zajišťovat díky finanční
podpoře Evropské unie, EHP a Norských fondů,

www.p-p-i.cz
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Nadační fond Radia Proglas
Nadační fond Radia Proglas byl zřízen v roce 1999 transformací z Nadace Radia
Proglas (kterou zřídilo Biskupství brněnské v roce 1991), aby pomáhal rozvíjet
kulturní, duchovní a mravní uvědomění lidí slovem i příkladem. Jeho účelem je
shromažďovat finančních prostředky pro naplnění uvedených záměrů, zejména
pro zajištění provozu, rozvoje a vysílání neziskové rozhlasové stanice Radio Proglas.
Získané peníze jsou použity na pokrytí nákladů spojených s přípravou vysílaných
pořadů a na technické zajištění provozu rádia, které se rozhodlo vysílat bez reklam.
Požádat o licenci na rozhlasové vysílání pro nekomerční rádio v našem státě nebylo a dodnes není
možné. S neziskovým rozhlasovým vysíláním se
u nás nepočítá a nikdo si to před dvaceti lety ani
neuměl představit, natož to zkusit. Že by posluchači podporovali svými příspěvky vysílání rádia?
Proglas to vyzkoušel a díky kvalitě, náplni vysílání
i podpoře Nadačního fondu vysílá již přes dvacet
let.
Podpora rozhlasové stanice může současně znamenat podporu zachovávání kulturních tradic,
ochrany životního prostředí, vzdělávání a ochrany
lidských práv i podporu charitativních činností
neziskových organizací, mezi které patří pomoc

Informováním o osudech znevýhodněných lidí
přibližuje Proglas posluchačům jejich velké starosti a často také výjimečně velké radosti. Tyto
relace jsou opakovaně oceňovány Vládním výborem pro zdravotně postižené občany v rozhlasové
kategorii soutěže publicistických prací zaměřených na problematiku zdravotního postižení. Od
roku 2003 získává Proglas pravidelně Ceny za
publicistické práce s problematikou zdravotního
postižení. Obvykle se jedná o 1. nebo 2. místo
z přibližně šesti desítek přihlášených pořadů.
Oceněny byly např. rozhovory s vozíčkářem,
sourozenci trpícími svalovou dystrofií, nevidomou dívkou či portrét ženy s vzácným genetickým onemocněním.

Mnozí podporovatelé a dárci se sdružují v Klubu
přátel Radia Proglas. Jedná se o volné sdružení
jednotlivců a rodin, kteří Proglas poslouchají, šíří
jeho dobré jméno a dle možností jej finančně podporují. Přes 1 000 dobrovolníků nabízí své služby
pro práci Nadačního fondu. Třikrát ročně roznáší
bulletin všem 22 000 členům Klubu, navštěvují
osamělé a pomáhají s naladěním rádia nebo jinou
technickou radou.
Každý rok se Nadační fond s těmito dobrovolníky
setkává. Na setkáních je pro ně připraven program, občerstvení i zábava pro děti, ale hlavně
poděkování za jejich obětavou službu. Jednou
ročně se koná také společná pouť na Svatý
Hostýn, tedy na místo, kde bylo zahájeno historicky první vysílání Proglasu – rádia pro vlídný
domov.
Dárci Nadačního fondu podporují veřejně sdílené hodnoty a přispívají tak k jejich zachování. Děkujeme všem dobrovolníkům i dárcům
za podporu a přejeme nerušený poslech rádia
bez reklam!

Helena Horáková
předsedkyně správní rady

Rozhlasový stan v terénu. Foto: Radio Proglas

slabým, ohroženým a zdravotně postiženým skupinám obyvatel.
Vysílání Proglasu je zaměřeno na všechny generace posluchačů. Proglas podporuje náboženskou
a rasovou snášenlivost a vysílá vzdělávací pořady
včetně pořadů o kultuře, historii, umění, literatuře
a filozofii. Výjimečnost vysílání Proglasu spočívá
především v obsahu a zaměření. Některé pořady
například do hloubky přibližují život oslabených,
trpících, umírajících, nevidomých, neslyšících
a jinak hendikepovaných. Všechna tato témata
mají velký význam, neboť výrobou a vysíláním
takových pořadů se komerční rozhlasové stanice
obecně nezabývají. Proto je pro výše jmenované
skupiny vysílání Proglasu naprosto jedinečné
a výjimečné.

Zpravodajská redakce nabízí každý den rozšířené
regionální zpravodajství, kulturní servis i vlastní
zpravodajství zaměřené na informace z křesťanského světa, problematiku lidských práv, sociální otázky, ochranu rodiny či životního prostředí
a podobně. Mediálním partnerstvím podporuje
Proglas veřejné sbírky (včetně projektů DMS)
různých charitativních organizací, hudební festivaly vážné, folkové i folklorní hudby a začínající
umělce.
Pořady připravují redaktoři v Brně a v dalších
sedmi regionálních studiích – v Praze, Olomouci,
Ostravě, Hradci Králové, Litoměřicích, Českých
Budějovicích a Plzni. Na tvorbě se podílí širší
okruh křesťanských církví a řada dobrovolných
spolupracovníků.

NADAČNÍ FOND RADIA PROGLAS
Barvičova 85
602 00 Brno
e-mail: horakova@proglas.cz
telefon: 736 510 800
www.nf.radia.proglas.cz
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ARPOK, O.P.S.
Nabízíme výukové programy a tematické dny
pro žáky, semináře pro
pedagogy a pro širokou veřejnost besedy
o aktuálních tématech
dneška. Více informací
o našich aktivitách na www.arpok.cz.
Pro firmy umíme připravit zábavné (teambuildingové) odpoledne ve znamení témat, které hýbou dnešním světem.

www.arpok.cz
Kontakt: info@arpok.cz
CENTRUM ROZVOJE
ČESKÁ SKALICE, O.P. S.
Nabízíme dva druhy služeb:
Pronájem prostor, ubytování
Centrum rozvoje Česká Skalice sídlí v prvorepublikové
vile, která je klenotem české
předválečné architektury a od roku 2003 slouží
jako vzdělávací středisko. K pronájmu nabízíme
velkou seminární místnost (pro max. 45 osob,
ideálně 30) a malou seminární místnost (pro
max. 18 osob, ideálně 12), případně pronájem
celého objektu. K dispozici pro případné využití je též vstupní hala. K budově náleží rozlehlá zahrada s altány a jezírkem, kterou lze využít
ke cvičení, relaxaci či terapiím.
Vila skýtá také ubytování pro 25 osob (v 7 pokojích). Při pobytu lze využít celodenního stravování, zapůjčení techniky. V celém objektu je
možnost Wi‑fi připojení.
Projektový management, poradenství v oblasti veřejných zakázek
Již od roku 2008 nabízíme klientům z řad
neziskových organizací, samospráv i podnikatelského sektoru služby z oblastí zadávání veřejných zakázek a projektového managementu.

www.centrumrozvoje.eu
Kontakt: centrum@vilacerych.cz
FOKUS VYSOČINA
Nabízíme náš evidenční systém Highlander. Jedná se o on
-line databázi určenou pro
evidenci výkonů v sociálních
službách. Systém je vhodný
zvláště pro organizace, které poskytují převážně terénní a ambulantní služby. Pokud máte zájem si
program vyzkoušet, zřídíme pro Vás zkušební
databázi. Cena za roční využívání je 6000 Kč.

HELPPES – CENTRUM VÝCVIKU PSŮ
PRO POSTIŽENÉ, O.P. S.
Zajišťujeme výcvik a předávání asistenčních, vodících,
signálních a terapeutických
psů pro osoby s nejrůznějšími typy postižení.
Přednášíme na témata:
• využití psích pomocníků a o životě a potřebách jejich majitelů – osob s postižením;
• jak se chovat k lidem s postižením a jejich
psím pomocníkům;
• jak se chovat ke psům obecně.
Pořádáme ukázky dovedností psích pomocníků.
Zabýváme se též canisterapií (poskytování výkonu canisterapie, testování a školení zájemců
o canisterapii, přednášky, ukázky).

www.helppes.cz

Kontakt: info@helppes.cz

HESTIA – CENTRUM PRO
DOBROVOLNICTVÍ, Z.Ú.
Nabízíme řadu publikací
a metodik konkrétních dobrovolnických programů, dále
množství vzdělávacích a supervizních kurzů a cyklů zaměřených na dobrovolníky
i profesionály v pomáhajících profesích, zejména v oblasti sociální, zdravotní, kulturní a v práci
s dětmi a mládeží.

www.hest.cz

Kontakt: info@hest.cz

NFORMAČNÍ STŘEDISKO
MIKULÁŠ, O.P. S.
Pomáháme rodičům nalézat
způsoby řešení rozvodu nebo
rozchodu a vyrovnat se s jeho
dopady.
Pořádáme:
• skupinová setkání rodičů
(moderované, anonymní sdílení zkušeností);
• tematické semináře (zasadí konkrétní téma
do souvislostí a pomůžou pochopit chování
členů rodiny);
• asistované předávání dětí (pomáhá při kontaktu rodiče s dítětem a při předávání dětí mezi
rodiči);
• individuální poradenství (v případě potřeby
zprostředkujeme kontakt s dalšími odborníky,
ať už psychology, právníky nebo mediátory).

www.mikulasops.cz

Kontakt: info@mikulasops.cz

INTERNETPORADNACZ,
O.S.
Nabízíme pronájem
prostor v centru Olomouce za výhodné ceny
(konzultační místnosti, PC učebna). K dispozici
je projektor, flipchart a notebook.
Nabízíme pronájem výstavních mříží za výhodné
ceny. Mříže jsou vhodné pro výstavu fotografií,
obrazů či dalších uměleckých děl.

www.internetporadna.cz

Kontakt: recepce@internetporadna.cz

KOLPINGOVO
DÍLO
ČESKÉ
REPUBLIKY,
O.S.
Kolpingovo dílo České republiky, o. s. je zřizovatelem Sociálního podniku KOVOLES, o. p. s.,
který nabízí pracovní uplatnění osobám znevýhodněným při hledání zaměstnání v regionu Nedvědice. Tím jim napomáhá při návratu
na trh práce a přispívá tak ke snižování nezaměstnanosti v regionu.
Nabízíme:
• palivové dřevo (vzhledem k ceně dopravy má
smysl pouze v okolí Nedvědice);
• zámečnické produkty na míru (ploty, brány,
mříže, apod.);
• drobné kovářské dekorativní předměty.

www.kovoles‑ops.cz

Kontakt: kovoles@kolping.cz

MATURUS, O.P.S.
Kdo jsme?
Maturus, o.p.s. se věnuje veřejně prospěšnému
podnikání v oblasti grafiky. Zaměstnává kreativní lidi s handicapem
i bez něj. Současně nabízí tranzitní program,
ve kterém se mohou absolventi škol Jedličkova
ústavu a lidé s handicapem vzdělávat pod vedením zkušeného lektora v grafických a počítačových dovednostech.
Co nabízíme?
Grafické služby všeho druhu – od sazby výročních
zpráv, autorské ilustrace po kompletní firemní
design. Na naše služby můžete uplatnit náhradní
plnění. Nákupem u nás podporujete zaměstnávání osob s postižením.

www.maturus.cz

Kontakt: produkce@maturus.cz

www.fokusvysocina.cz/es‑highlan

Kontakt: fokus.vysocina@fokusvysocina.cz
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NADAČNÍ FOND
PRO PODPORU
ZAMĚSTNÁVÁNÍ
OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
(NFOZP)
Jsme Nadační fond pro podporu zaměstnávání
osob se zdravotním postižením. A co vlastně
děláme?
NEJEN, ŽE zaměstnáváme osoby se zdravotním
postižením, pomáháme jim hledat práci a učíme
firmy je zaměstnávat. ALE TAKÉ aktivně zasahujeme do tvorby legislativy a pomáháme s nastavením pravidel grantů komerčních firem i státní
správy. A NAVÍC JEŠTĚ pomáháme pacientům
s konkrétními diagnózami a jako Srdcerváči získáváme finance originální cestou.
Pokud potřebujete poradit, pomoci nebo se jen
na něco zeptat, podívejte se na náš web nebo
nás kontaktujte.

www.nfozp.cz, www.srdcervaci.cz
Kontakt: info@nfozp.cz

NADACE
NEZISKOVKY.CZ
Naším cílem je podpora
rozvojových aktivit neziskových organizací, proto
nabízíme následující služby:
Poradenství a konzultace:
• založení neziskové organizace,
• další právní konzultace,
• účetní konzultace,
• konzultace projektových žádostí,
• strategické plánování
• další odborné konzultace.
Semináře a workshopy pro manažery a pracovníky neziskových organizací v následujících
oblastech:
• fundraising,
• marketing a PR,
• vedení a řízení organizace,
• sociální služby,
• legislativa a účetnictví.
Pořádáme též rekvalifikační kurzy Manažer neziskové a příspěvkové organizace a Specialista
fundraisingu a public relations. Zpracováváme
Grantový kalendář formou přehledu aktuálních uzávěrek grantových či výběrových řízení
a programů. Provozujeme informační portál
neziskovky.cz, kde můžete inzerovat v Burze práce
a Kalendáři akcí. Vydáváme zpravodaj Svět neziskovek, který přináší informace o aktuálním dění
v neziskovém sektoru.

www.neziskovky.cz

Kontakt: neziskovky@neziskovky.cz

P3 – PEOPLE,
PLANET,
PROFIT, O.P.S.
Zaměřujeme se na oblast sociálního podnikání, zájemcům o toto téma nabízíme následující
služby:
• sociálním podnikatelům na startu – pomoc
a podpora při hledání záměru, poradenství
při výběru právní formy a zapracování principů sociálního podniku do zakládacích dokumentů, spolupráce na podnikatelském plánu,
pomoc při zpracováních dotačních žádostí;
• sociálním podnikům – konzultace a podpora v oblastech nastavování marketingových
a obchodních strategií a ve finančních, právních a dotačních oblastech;
• neziskovému sektoru – pomoc při nalezení
vhodného záměru pro jejich cílovou skupinu, pomoc při tvorbě podnikatelských plánů,
zapracování sociálního podnikání do integrovaných strategií území MAS;
• veřejnému sektoru – tvorba seminářů na míru
pro úředníky, pomoc při zapracování sociálního podnikání do strategií a analýz;
• soukromému sektoru – pomoc se začleněním
sociálního podnikání do CSR strategií, hledání
cesty k zapojení sociálních podniků v dodavatelském řetězci.

www.p‑p‑p.cz

Kontakt: info@p‑p‑p.cz
PESTRÁ SPOLEČNOST,O.P.S.
Nabízíme vzdělávací programy
pro mateřské, základní a střední
školy, zaměřené na témata:
• Lidé s postižením mezi námi;
• Pes – pomocník pro osoby se zdravotním
postižením;
• Pes – kamarád a přítel, sportovec a partner,
kolega a specialista.
Pro firmy a instituce realizujeme program Lepší byznys – prožitkový workshop komunikace
s osobami se zdravotním postižením. Workshop
je určen firmám a institucím poskytujícím služby
či pracovníkům, kteří jsou v přímém kontaktu se
svými klienty. Cílem je připravit zaměstnance na
komunikaci a poskytnutí služby lidem s různými
druhy zdravotního postižení. Hlavními cílovými
skupinami jsou lidé s tělesným, zrakovým a sluchovým postižením. Každé školení je šité na míru
danému sektoru (bankovnictví, telko, poradenství, atd.), včetně vytipování vhodných služeb
pro tuto klientelu.
Cestovní agentura Bezbatour
Sociální podnik Pestré společnosti zprostředkovává zájezdy významných tuzemských cestovních kanceláři. Zákazník si přes webové stránky
www.bezbatour.cz může vybrat ze široké nabídky
zájezdů do celého světa. Svým nákupem přispívá
na výcvik asistenční psů Pestré společnosti, aniž
by zaplatil o korunu navíc.

CA Bezbatour zaměstnává lidi se zdravotním postižením a mimo jiné nabízí i zaručeně
bezbariérové zájezdy v ČR i zahraničí. Spolupracujeme pouze s renomovanými a vyzkoušenými cestovními kancelářemi, které nabízejí vysokou kvalitu poskytovaných služeb.

www.pestraspolecnost.cz, www.bezbatour.cz
Kontakt: admin@pestraspolecnost.cz
PORADNA PRO INTEGRACI, Z.Ú.
Na základě dlouhodobé praxe nabízíme cizincům
pobývajícím legálně na území České republiky
bezplatné sociální a právní poradentství. Našim
cílem je pomáhat cizincům začlenit se do běžného života v české společnosti, najít si bydlení,
práci nebo školu.
Cizincům, kteří do ČR přichází, poskytujeme:
• sociální poradenství;
• právní poradenství;
• poradenství týkající se rodiny a vzdělávání dětí
• zajišťujeme doučování dětí;
• výuku českého jazyka pro všechny věkové
skupiny;
• realizujeme informační kampaně, přednášky,
workshopy a další aktivity.
Poradna pro integraci provozuje sociální podnik,
JAZYKOVOU ŠKOLU CZECH IN. Jejím hlavním
cílem je podpořit rychlé začlenění dětí s odlišným mateřským jazykem do české společnosti
a mezi vrstevníky, a to právě prostřednictvím jejich výuky češtiny. Škola také nabízí jazykové kurzy
pro veřejnost (angličtina, španělština, ruština,
a další dle poptávky). Jazyková škola je sociálním podnikem také proto, že část jejich příjmů
je využívána na podporu cizinců trvale žijících
v České republice.

www.p‑p‑i.cz, www.czechinskola.cz
Kontakt: info@p‑p‑p. cz

SPOLEK INSPIRO
Nabízíme zážitkové
semináře lektorky
Milady Šnajdrové
v oblasti měkkých dovedností (komunikační
a vyjednávací dovednosti, rétorika, neverbální
komunikace, etiketa, asertivita, manipulace), finanční gramotnosti a ochrany spotřebitele. Dále
semináře k řízení NNO (dotační řízení, fundraising, strategické plánování, řízení lidských zdrojů,
public relations, komunikace s médii).
Semináře jsou vždy přizpůsobeny potřebám cílové skupiny a organizace, a to cenou, rozsahem
i osnovou. Lze se dohodnout i na partnerství
v projektech.

www.inspiro-olomouc.cz

Kontakt: info@inspiro‑olomouc.cz
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TAMTAMY, O.P. S.
Posláním Tamtamy
o.p.s. je přispívat k integraci znevýhodněných
skupin na trhu práce.
Nabízíme:
• úklidy bytů domů, kanceláří;
• babysitting;
• hospodyně;
• společnice – doprovod, pomoc v domácnosti
pro seniory;
• semináře a školení bez bariér.

www.tamtamyops.cz

Kontakt: info@tamtamy.cz

Nabízí vaše neziskovka také zajímavé
produkty a služby?
Chcete o nich dát vědět i ostatním
členům a příznivcům AVPO ČR?
Pošlete nám krátký popis toho,
co nabízíte na adresu mrazek@avpo.cz,
nabídky zveřejníme na webových
stránkách i v dalším čísle Bulletinu.
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ZE SVĚTA

Novinky ze světa hodnocení spolehlivosti.
Zpráva z valné hromady ICFO.
Každoroční valná hromada ICFO (International Committee on Fundraising
organizations) se letos koncem května uskutečnila v norském Oslu. Hostitelem byla
členská organizace Stiftelsen Innsamlingskontrollen. AVPO ČR reprezentoval její
prezident Marek Šedivý, který přivezl zprávu o průběhu valné hromady i podněty
pro naši další práci.

Zástupci členských organizací ICFO na břehu Oslofjordu. Foto: ICFO

Hodnocení spolehlivosti neziskových organizací
je téma, které je aktuální doslova po celém světě.
Japonští kolegové na valné hromadě představili
Japan Center for NPO Evaluation, které začalo
fungovat v dubnu letošního roku. Zakladetelem
centra, které bude mít hned několik poboček po
celém Japonsku, je Nippon Foundation, která
také bude po dobu pěti následujících let finančně
podporovat jeho činnost. Následně už by centrum mělo být finančně nezávislé.
Zajímavé je sledovat také vývoj v Čínské lidové
republice. Začátkem tohoto roku zde byl vydán
první samostatný zákon týkající se neziskových
organizací, který mimo jiné detailně stanovuje,
co všechno o sobě musí neziskové organizace
zveřejňovat. V průběhu jara pak vstoupil v platnost další zákon, týkající se zahraničních neziskových organizací, jež působí na území Číny.
Ty nemají zrovna na růžích ustláno, neboť všechny
jejich aktivity na čínském území podléhají schválení čínským ministerstvem obrany.
HODNOCENÍ PRO NEJMENŠÍ
A BLACKLISTY PRO HŘÍŠNÍKY
Řadu novinek prezentovali i naši evropští kolegové. Ředitelka španělské Fundación Lealtad
Patricia de Roda představila upravené standardy hodnocení spolehlivosti určené pro velmi
malé neziskovky. Debata proběhla na téma

zveřejňování seznamů neziskových organizací,
které se rozhodly, že již dále nechtějí mít značku
spolehlivosti nebo přestaly splňovat její nároky.
Většina monitorovacích autorit sdružených do
ICFO nezveřejňuje seznamy organizací, které se
rozhodly o značku spolehlivosti už znovu nežádat.
Jiná je ovšem situace v případě, že byla neziskovce
značka odejmuta z důvodu neplnění jejích standardů, o takové skutečnosti naopak hodnotitelé
většinou cítí povinnost informovat, a to včetně
důvodů odejmutí značky.
Poměrně ožehavým tématem pak je zveřejňování tzv. blacklistů, tedy seznamů vysloveně
nepoctivých neziskových organizací, na které
by si potenciální podporovatelé měli dát pozor.
Takové seznamy zveřejňují kolegové ve Švýcarsku,
Německu nebo Norsku. Je samozřejmě nutné
upozorňovat na to, že žádná hodnotící autorita
nemůže mít dokonalý přehled o celém neziskovém sektoru. Na druhou stranu by však hodnotitelé měli být schopni reagovat na podněty zvenčí
a zaujmout stanovisko např. v případě, že se objeví
podněty nebo přímo stížnosti na podvodné jednání neziskovky ze strany veřejnosti.
VÝZEV JE STÁLE CELÁ ŘADA
Další diskuze se zaměřila na témata, která aktuálně představují pro hodnocení spolehlivosti
neziskových organizací největší výzvy. Jedná

se například o prevenci praní špinavých peněz
prostřednictvím neziskovek a dalších finančních podvodů, nebo sledování efektivity činností
neziskových organizací, jejich dopadů a přínosů
pro společnost. Ke druhé zmíněné problematice
ICFO vytvořila neformální pracovní skupinu, na
základě jejíchž závěrů budou vypracována doporučení pro členské organizace.
NA SHLEDANOU V BERLÍNĚ!
Příští jednání valné hromady ICFO se uskuteční
16.- 17. června 2017 v Berlíně, hostitelem bude
Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI).
Již nyní je jasné, že účastníky čeká diskuze o principech a hodnotách ICFO, a rovněž také o tom,
jak by se měly odrážet v jednotlivých metodikách
hodnocení. Také o průběhu této valné hromady
vás samozřejmě budeme informovat.

AVPO ČR
International Committee on Fundraising
Organizations (ICFO) existuje již od roku 1958
a v současné době sdružuje 18 autorit zaměřených na hodnocení spolehlivosti neziskových
organizací z celkem 18 zemí světa. AVPO ČR
je členem ICFO od roku 2013, kdy představila vlastní metodiku hodnocení a značku
spolehlivosti.
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SPOLUPRACUJEME

Navázali jsme spolupráci
s Asociací společenské odpovědnosti
Společensky odpovědné a udržitelné podnikání (CSR) je těžko představitelné bez
partnerství mezi podnikatelskými subjekty a neziskovými organizacemi. Zvláště
neziskovky poskytující veřejně prospěšné služby mají firmám co nabídnout. Důležité
však je, aby se obě tyto strany měly kde potkat. Proto jsme se nedávno domluvili na
spolupráci s Asociací společenské odpovědnosti, která je největší platformou svého
druhu v České republice.

Díky Asociaci společenské odpovědnosti mohla Praha letos v květnu hostit Summit GLOBAL COMPACT a stát se tak na několik dní hlavním městem společenské odpovědnosti.
Foto: Petr Klapper

Posláním Asociace společenské odpovědnosti
(A-CSR) je šířit a prosazovat koncept společensky
odpovědného a udržitelného podnikání. Zaměřuje
se nejenom na velké firmy, ale i na střední a menší
podniky. V tomto segmentu máme u nás co dohánět, na druhou stranu se zde však skrývá i obrovský potenciál. Nemenší pozornost však A-CSR
věnuje i neziskovkám, sociálním podnikům, ale též
organizacím státního a veřejného sektoru, školám a zapojení umožňuje i aktivním jednotlivcům.
Všem aktérům poskytuje kvalitní servis. Posiluje
tak jejich kompetence i znalosti a pomáhá jim
s hledáním partnerů nebo přímo s realizací plánů
v oblasti CSR.
Zvláštní důraz A-CSR ve své práci klade na zohledňování regionálních specifik a propojování společensky odpovědných aktivit, neboť tak lze dosáhnout maximalizace dopadů a přínosů CSR.
A-CSR se také aktivně účastní debat o CSR
na všech úrovních včetně politické a účinně tak
dokáže ovlivňovat tvorbu příslušných politik.
PROČ BÝT ČLENEM?
Členy Asociace společenské odpovědnosti se
mohou stát firmy a organizace, které aktivně
pečují o své zaměstnance, podporují region,
v němž působí, není jim lhostejný dopad jejich činností na životní prostředí, podporují místní komunitu, jsou plně transparentní ve svém chování

a ctí zásady etického podnikání. Přijetí a dodržování zásad Etického kodexu člena A-CSR je podmínkou členství.
Členství v A-CSR ovlivňuje strategii i každodenní
provoz organizací. Členové se podílejí na směřování celé platformy a mají tak šanci ovlivňovat
prostředí v České republice. Získávají také cenné
kontakty, informace, know-how a otevírají se jim
nové možnosti, jak mohou informovat o svých
aktivitách. Mohou také využívat širokou nabídku
služeb A-CSR, mezi které patří například vzdělávání a konzultace v oblasti CSR.
MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
A-CSR je hostitelskou organizací Národní sítě
Global Compact Česká republika. Přináší tak do
našeho prostředí jedinečné know-how United
Nations Global Compact (UN GC), což je největší
platforma společenské odpovědnosti a udržitelnosti na světě, která funguje pod patronací OSN.
V současné době sdružuje více než 14 000 organizacíze 160 zemí světa. A-CSR pomáhá členským
organizacím využívat mezinárodních zkušenosti
v jejich lokálních projektech, nabízí ale i pomoc
firmám, které se rozhodnou do UN GC vstoupit.
Výčet všeho dalšího, co A-CSR nabízí, by byl
dlouhý, pro AVPO ČR se každopádně jedná
o významného partnera, se kterým si budeme

vyměňovat zkušenosti a vzájemně koordinovat
naše aktivity.
Více informací najdete:
www.spolecenskaodpovednost.cz

AVPO ČR
CENA ZA CSR PODNIKÁME
ODPOVĚDNĚ
Cenu za společenskou odpovědnost Podnikáme odpovědně letos již podruhé vyhlašují
Rada kvality ČR, Asociace společenské odpovědnosti, Asociace malých a středních podniků
a živnostníků ČR a P3 - People, Planet, Profit.
Cena je určena pro malé a střední podnikatele
a rodinné firmy, kterým je odpovědné podnikání naprosto přirozené. Ke společenské
odpovědnosti je vedou většinou silné etické
a osobní hodnoty majitelů či zakladatelů.
Za každým podnikem stojí zajímavý příběh,
který může být inspirací a příkladem ostatním.
Zvláštní kategorii tvoří sociální podnik.
Hlásit se můžete do 31. srpna 2016.
Ceny vítězům budou předány na slavnostním
večeru ve Španělském sále Pražského hradu.

Více na: http://narodniportal.cz/oceneniza-csr/podnikame-odpovedne/
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KALENDÁŘ

Zpráva o aktivitách AVPO ČR
v dubnu až červnu 2016
Duben 2016
5. 4.
Účast tajemníka AVPO ČR na setkání Platformy
zainteresovaných stran CSR.
6. 4.
Účast prezidenta a tajemníka AVPO ČR
na jednání Sekce pro neziskové organizace
Unie zaměstnavatelských svazů ČR.
14. 4.
Účast prezidenta AVPO ČR na kulatém stole
k firemnímu dárcovství pořádaném
sekretariátem Rady vlády pro nestátní
neziskové organizace.
15. 4.
Setkání ředitelky AVPO ČR s prezidentkou
Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.
26. 4.
Účast prezidenta AVPO ČR na jednání Výboru
pro legislativu a financování Rady vlády
pro nestátní neziskové organizace
27. 4.
Účast AVPO ČR na veletrhu neziskových
organizací NGO Market 2016.
28. 4.
Účast prezidenta AVPO ČR na valné hromadě
Unie zaměstnavatelských svazů ČR
28. 4.
Účast prezidenta AVPO ČR na kulatých stolech
NNO ke Strategii ČR 2030.
28. 4.
Účast prezidenta a tajemníka AVPO ČR
na předávání ocenění Zlatý středník.

Květen 2016
5. 5.
Jednání dozorčí rady AVPO ČR
6. 5.
Valná hromada AVPO ČR.
10. 5.
Nalezení sebemotivace pro každodenní práci.
Seminář pro členy AVPO ČR s reprezentantem
ČR v badmintonu Petrem Koukalem.
12. 5.
Účast prezidenta AVPO ČR na jednání Rady
vlády pro nestátní neziskové organizace.
17. 5.
Workshop pro držitele a zájemce o značku
spolehlivosti na téma Budování značky
organizace. Hosté: Pavel Mrázek, specialista
na strategické plánování a digitální marketing,
zakladatel a ředitel Hezkey; Manfred Welzel,
konzultant Ronald McDonald House Charities,
Mnichov, Německo.
18. 5.
Účast prezidenta AVPO ČR na setkání
střešních sítí pořádaném sekretariátem Rady
vlády pro nestátní neziskové organizace.
19. 5.
Účast tajemníka AVPO ČR na setkání nad
základními tématy připravovaného Pražského
kreativního centra.

20. 5.
Účast tajemníka AVPO ČR na semináři
Občanská společnost v podmínkách radikální
polarizace postojů pořádaném Nadací rozvoje
občanské společnosti.
24. 5.
Setkání ředitelky a tajemníka AVPO ČR
s výkonnou ředitelkou Asociace společenské
odpovědnosti (A-CSR) Lucií Mádlovou.
Navázání spolupráce mezi AVPO ČR a A-CSR.
27.–29. 5.
Účast prezidenta AVPO ČR na jednání valné
hromady ICFO (International Committee of
Fundraising Organizations) v norském Oslu.

Červen 2016
2. 6.
Seminář pro členy AVPO ČR na téma
Pozitivní lobbying s bývalou poslankyní
Lenkou Kohoutovou.
7. 6.
Účast tajemníka AVPO ČR na kulatých
stolech NNO ke Strategii ČR 2030.
9. 6.
Účast ředitelky a tajemníka AVPO ČR na snídani
pořádané Asociací společenské odpovědnosti.
15. 6.
První snídaně s AVPO ČR pro členské
i nečlenské neziskovky.
21.–23. 6.
Účast tajemníka AVPO ČR na setkání platformy
Evropského sociálního fondu Transnationality
in Progress v Bruselu.
24. 6.
Jednání prezidenta AVPO ČR ředitelem
Sekce pro neziskové organizace Unie
zaměstnavatelských svazů ČR.
27. 6.
Kulatý stůl se členy AVPO ČR na téma
Odměňování v sociálních službách.

Obrázek na obálce:
Maják Heggholmen v norském Oslofjordu.
Foto: Andrea Puggioni
Zdroj: Wikimedia.org
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