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Slovo prezidenta
Rok 2015 byl pátým rokem činnosti Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR).
Celý rok usilovala o to, aby neziskové organizace měly možnost být transparentními a spolehlivými subjekty pro
svoje okolí. Lépe se jim dařilo získávat podporu od soukromých dárců a ti byli spokojeni s tím, jak jsou jejich dary
využity pro dobrou věc.
V polovině roku byl ukončen stěžejní projekt financovaný z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost,
jehož cílem bylo zavedení hodnocení spolehlivosti neziskových organizací do českého prostředí. Takzvaná Značka
spolehlivosti se tak začala stavět na vlastní nohy a je nadále významnou činností, kterou AVPO ČR v rámci svého
poslání provozuje.
Rok 2015 ukázal, že AVPO ČR si v českém neziskovém sektoru vybudovala svoje pevné místo. Je jedinou všeoborovou asociací, která hájí zájmy neziskových organizací, které označujeme jako servisní – poskytující služby veřejnosti. Podle statistik jde asi o 10 % všech neziskových organizací. Ač počet procent nepůsobí na první pohled jako
velké číslo, jedná se přibližně o 10 000 organizací nabízející sociální, zdravotní a humanitární služby, služby v kultuře, školství, vzdělávání, rekreační činnosti apod.
AVPO ČR po celý rok aktivně spolupracovala při tvorbě nové legislativy. Byla a je uznávaným partnerem státní
správy, spolupracuje s veřejnou správou v krajích i podnikatelskými subjekty. AVPO ČR byla a je lídrem sekce
nestátních neziskových organizací v Unii zaměstnavatelských svazů ČR.
Na závěr chci poděkovat všem, kteří svým úsilím, časem a penězi pomáhali a pomáhají AVPO ČR. Jejich jména
najdete na dalších stranách této výroční zprávy včetně podrobně popsané činnosti asociace.
Praha, duben 2016

MAREK ŠEDIVÝ
Prezident AVPO ČR
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O AVPO ČR
Oblasti působení členů AVPO ČR

ASOCIACE VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH ORGANIZACÍ ČR
(AVPO ČR) přispívá k vytváření transparentního, spolehlivého
a moderního neziskového sektoru:
—— Poskytuje poradenství, vzdělávání,
informační servis členským NO.

12%

—— Prosazuje zájmy členských NO.
—— Spravuje Značku spolehlivosti a poskytujeme
poradenství dárcům.

53%

35%

—— Je rovnocenným partnerem pro jednání na úrovni státní
správy, samosprávy, podnikatelského sektoru a médií.
K 31. 12. 2015 sdružovala 94 členských organizací.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Datum vzniku: 29. června 2010
Zakládající členové: Neziskovky.cz, o. p. s. a Nadace Neziskovky.cz

Členové s registrovanou
sociální službou.

Orgány asociace k 31. 12. 2015:
Valná hromada: statutární zástupci členských organizací
Prezident: Marek Šedivý
Správní rada do 5. 6. 2015: Lenka Kohoutová, Milada Šnajdrová,
Jiří Tošner, Kateřina Jurigová, Zuzana Daušová
Správní rada od 5. 6. 2015: Dagmar Švédová, Lenka Kohoutová,
Blanka Remešová, Milada Šnajdrová, Kateřina Jurigová
Dozorčí rada do 5. 6. 2015: Renáta Buchtová, Petra Mžourková,
Marcela Nevšímalová
Dozorčí rada od 5. 6. 2015: Renáta Buchtová, Petra Mžourková,
Veronika Paldusová

Členové bez registrované sociální
služby, ale věnující se sociální práci.
Ostatní oblasti působení (vzdělávání, poradenství,
dobrovolnictví, volnočasové aktivity, pacientské NO).

Vývoj počtu členů AVPO ČR od vzniku asociace

Zaměstnanci k 31. 12. 2015:
Aleš Mrázek – odborný konzultant a analytik
Alena Gmentová – ředitelka
Marek Šedivý – expertní práce v rámci projektů AVPO ČR,
prezident – statutární zástupce

89

89

92

94

2012

2013

2014

2015

72

Zasedání valné hromady:
5. 6. 2015 – projednání účetní závěrky, auditu a výroční zprávy za rok
2014; volba členů správní rady a dozorčí rady; členské poplatky;
schválení nových stanov; rozpočet a aktivity AVPO ČR v 2015
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HISTORICKÉ MILNÍKY

2010

Vznik Asociace

2011

Spuštění internetových stránek

Navázání spolupráce s organizacemi ze zemí
Visegrádské čtyřky.
Členství v ENNA (The European Network of
National Civil Society Associations).
Realizace projektu financovaného z Programu
švýcarsko-české spolupráce administrovaného
MF ČR (přenos švýcarského know-how v oblasti
transparentnosti a statusu veřejné prospěšnosti,
partner Nadace ZEWO).

2012

Počátek práce na zavedení systému hodnocení
spolehlivosti neziskových organizací jako
samoregulačního nástroje českého neziskového
sektoru.
Vypracování kompromisní verze návrhu zákona
o statusu veřejné prospěšnosti, který byl
výsledkem pracovní skupiny NNO (projekt
financovaný CEE Trust).

2013

Prosazení zákona o změně právní formy
občanského sdružení na obecně prospěšnou
společnost.

Navázání spolupráce s MPSV, MF a Radou vlády
pro NNO.

Realizace projektu zaměřeného na finanční
soběstačnost pěti pražských členských organizací
AVPO ČR (financováno z OPPA).
Realizace projektu na zavedení systému hodnocení
spolehlivosti NNO v ČR – zahraniční cesty
do Německa a Španělska, vytvoření metodiky
hodnocení spolehlivosti (financováno z OP LZZ).

2014

Členství v Unii zaměstnavatelských svazů ČR
(UZS ČR).

Změna právní formy AVPO ČR na spolek.

Členství v International Committee on
Fundraising Organizations (ICFO).

Udělení označení „Spolehlivá veřejně prospěšná
organizace“ prvním sedmi neziskovým
organizacím.

2015

Ocenění Bulletinu AVPO ČR v soutěži Zlatý
středník.
Přijetí Značky spolehlivosti do Programu Česká
kvalita (cíl – růst důvěry české společnosti
v neziskové organizace).
Spolupráce s Economií na prvním katalogu
neziskových organizací, který vyšel jako příloha
Hospodářských novin v prosinci 2015.
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ČLENSTVÍ AVPO ČR V SÍTÍCH

Čmelák – Společnost přátel přírody, o. s.
DEBRA ČR, z.ú.
Dejme dětem šanci o. p. s.
Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí
Dobrotety
DOMINO cz, o. p. s.
Domov seniorů Drachtinka
EDA cz, z. ú.
EDDA – Edukace, Didaktika, Dialog, Alternativa, z.s.
Fairtrade Česko a Slovensko, z.s.
Farní charita Česká Lípa
Farní charita Nymburk
FOKUS Vysočina
Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené o. p. s.
HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú.
Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary o. p. s.
Chcipomoci.info, o. p. s.
ICOS Český Krumlov, o. p. s.
Informační středisko Mikuláš, o. p. s.
Institut Terezínské iniciativy, obecně prospěšná společnost
IQ Roma servis, z.s.
Klára pomáhá, z. s.
Klub nemocných cystickou fibrózou, o. s.
Klub vozíčkářů Petýrkova, o. p. s.
Klubíčko Beroun, o. p. s.
Kolpingovo dílo České republiky z.s.
Kostka Krásná Lípa
Lata – programy pro mládež a rodinu, z.ú.
Letní dům, z.ú.
Liga vozíčkářů
LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s.
MATURUS, o. p. s.
Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace
Momo Chrudim, o. p. s.
Na počátku, o. p. s.
Nadace Neziskovky.cz
Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci
Nadace T-SOFT Eternity
Nadační fond hrajeme si
Nadační fond J&T
Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním
postižením
Nadační fond Radia Proglas
Nadání a dovednosti o. p. s.
Národní ústav pro autismus, z.ú. (NAUTIS)
Neposeda, z. s.
občanské sdružení Benediktus
Občanské sdružení Smíšek
ORBI PONTES z.s.
P3 – People, Planet, Profit, o. p. s.
Pacienti IBD z.s.
Parkinson-Help o. s.
Partners Czech, o. p. s.
Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem
Pestrá společnost, o. p. s.
Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé
Dědina
Podané ruce – osobní asistence
POHODA – společnost pro normální život lidí s postižením, o. p. s.
Pomocné tlapky o. p. s.
Poradna pro integraci, z.ú.
Respondeo, o. s.

ENNA (The European Network of
National Civil Society Associations)
AVPO ČR od září 2011 reprezentuje Českou republiku v ENNA,
evropské síti střešních neziskových organizací členských států
EU, se sídlem v Bruselu. Cílem ENNA je umožnit komunikaci mezi
zástupci neziskového sektoru v jednotlivých evropských státech a zpřístupnit informace například z oblasti práva, dotační
a daňové politiky nebo o postupech odpovídajících „best practice“ v zemích EU.

Unie zaměstnavatelských svazů ČR (UZS ČR)
V říjnu 2013 se AVPO ČR stala členem UZS ČR, která je členskou
organizací Konfederace zaměstnaneckých a podnikatelských
svazů. UZS ČR sdružuje a zastupuje přes 9 000 organizací s více
než 800 000 zaměstnanci. V rámci UZS ČR s více než 600
neziskovými organizacemi byla vytvořena v ČR platforma, která
má ambici zastupovat neziskový sektor na nejvyšší úrovni. AVPO
ČR je v rámci UZS ČR lídrem sekce NNO. Prezident AVPO ČR je
členem představenstva UZS ČR a viceprezidentem pro neziskové
organizace.

International Committee on
Fundraising Organizations (ICFO)
ICFO je mezinárodní asociace, která sdružuje organizace hodnotící spolehlivost neziskovek v jednotlivých zemích. V současné
době má ICFO 18 členů z 18 zemí. AVPO ČR je přidruženým členem od roku 2013 a účastní se každoročních setkání členů, která
bývají věnována zejména sdílení zkušeností. Součástí setkání jsou
dále i konference, na kterých jsou diskutovány aktuální trendy
a výzvy objevující se v oblasti hodnocení spolehlivosti a budování
důvěry dárců v neziskové organizace.

ČLENSTVÍ V AVPO ČR
Seznam 94 členských organizací
AVPO ČR (k 31. 12. 2015)
ACTAEA – společnost pro přírodu a krajinu
ADRA, o. p. s.
AFS Mezikulturní programy, o. p. s.
Akademické centrum studentských aktivit
ALEN – sdružení žen postižených rakovinou (ALEN – sdružení žen)
Aliance žen s rakovinou prsu, o. p. s.
ARPOK, o. p. s.
AUDABIAC
Borůvka Praha o. p. s.
Bunkr, o. p. s.
Celé Česko čte dětem o. p. s.
Centrum protidrogové prevence a terapie, o. p. s.
Centrum rozvoje Česká Skalice, o. p. s.
Česká asociace dětské jógy, o. p. s.
6
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—— uhradí roční členský příspěvek ve stanovené výši
(2 640 Kč v roce 2015). V případě, že je přihláška
ke členství podána v průběhu kalendářního roku,
výše členského příspěvku se přiměřeně krátí.

Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Plzeň
Salesiánské středisko mládeže, o. p. s.
Sdružení Neratov, o. s.
SOS dětské vesničky, z.s.
Spokojený domov o. p. s.
Společnost Dolmen, z.ú.
Společnost DUHA – integrace osob s mentálním postižením
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením
v České republice, o. s.
Spolek INspiro
Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice
Středisko prevence a léčby drogových závislostí – DROP IN, o. p. s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace
Ústeckého kraje
Tamtamy o. p. s.
Tichý svět, o. p. s.
Toulcův dvůr z.s.
Tyfloservis o. p. s.
UNIPA, z.s.
z.s. InternetPoradna.cz
Ženy50, o. s.
ŽÍT SPOLU o. p. s.

VÝHODY ČLENSTVÍ
Členská organizace AVPO ČR:
—— je součástí skupiny transparentních organizací, kterým
jde o dobrou pověst neziskového sektoru v ČR;
—— podílí se a ovlivňuje nové zákonné normy a strategické
dokumenty, které regulují fungování neziskového sektoru;
—— má zázemí pro vlastní rozvoj a další profesionalizaci;
—— sdílí svoje znalosti, dovednosti a zkušenosti s ostatními členy;
—— má přístup k novým trendům;
—— získává členské benefity (slevy, speciální
nabídky, kurzy a akce).

PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ ČLENSTVÍ
Členem AVPO ČR se může stát právnická osoba splňující následující podmínky:
—— vykonává činnosti, které jsou veřejně prospěšné – sleduje
dosahování obecného (veřejného, společenského) blaha;
—— má-li její veřejně prospěšná činnost předem stanovenu
určitou skupinu adresátů, musí být poskytována
za spravedlivých a rovných podmínek pro všechny zájemce;
—— její veřejně prospěšná činnost není primárně
motivována vytvořením zisku;
—— je-li zisk vytvořen, je využit pro další výkon
veřejně prospěšné činnosti;
—— vykonává-li i jiné činnosti než veřejně prospěšné, jsou
tyto činnosti vždy pouze doplňkové a slouží k získání
prostředků pro poskytování veřejně prospěšných
činností, případně k lepšímu využití majetku organizace;
—— provozuje webové stránky, na kterých
pravidelně zveřejňuje údaje o své činnosti;
—— výroční zpráva o hospodaření organizace, případně
jiný dokument obdobného obsahu, jsou každoročně
zveřejňovány, a to nejméně vystavením plného
znění na webových stránkách organizace;
—— souhlasí se zanesením tzv. Povinných údajů o sobě
do databáze vedené asociací a s jejich zveřejněním
na internetových stránkách asociace. Tyto údaje je povinna
aktualizovat bezodkladně po každé jejich změně;
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AVPO ČR v roce 2015
PROJEKTY

O své zkušenosti s hodnocením spolehlivosti neziskových organizací v Kanadě se s přítomnými podělila Georgina Steinsky, která
má bohaté zkušenosti s tamějším neziskovým sektorem a dlouhodobě se podílí na rozvoji filantropie v ČR.

Projekt „Cesta ke zvýšení věrohodnosti
neziskových organizací: zavedení
systému hodnocení spolehlivosti
neziskových organizací v ČR”

Mediální trénink pro zástupce AVPO ČR a pro zástupce neziskovek, které získaly Značku spolehlivosti. Jeho vedení se ujala zkušená moderátorka Štěpánka Duchková.

Období realizace: 1. 9. 2013–30. 6. 2015
Finanční podpora: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Spolupráce s Economia při natočení prezentačního videa
o značce na Aktuálně.cz a spolupráce při tvorbě prvního katalogu neziskových organizací, kde byly představeny i členské
organizace AVPO ČR a asociace samotná. Katalog vyšel jako
příloha Hospodářských novin v prosinci a byl také distribuován
na Dárcovském summitu.

 více na www.avpo.cz

Projekt: Index udržitelného rozvoje
občanského sektoru (CSOSI)

Záměrem projektu bylo posílit transparentnost a důvěryhodnost
neziskových organizací v ČR zavedením systému hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací. V rámci projektu vznikla
metodika hodnocení spolehlivosti, která byla otestována ve dvou
fázích na 24 pilotních neziskových organizacích. Vzhledem k většímu zájmu neziskových organizací o hodnocení se do projektu
zapojily dvě organizace navíc, než bylo původně plánované.

Každoroční hodnocení
Finanční podpora: Americká agentura pro mezinárodní rozvoj (USAID)
Index udržitelného rozvoje občanského sektoru (CSOSI) měří
vývoj občanského sektoru ve střední a východní Evropě a Eurasii
za posledních sedmnáct let podle metodiky USAID. Zkoumá celkovou příznivost prostředí pro občanskou společnost se zaměřením
na právní prostředí, organizační základnu, finanční zajištění, prosazování zájmů, poskytování služeb, infrastrukturu a veřejný obraz.

V první polovině roku 2015 bylo dokončeno druhé pilotní hodnocení a projektový tým kontinuálně pracoval na zvyšování povědomí
veřejnosti (laické i odborné) o existenci značky a jejím významu.
Za tím účelem byly organizované například následující akce:
Road show se značkou po regionech ČR (diskusních setkání
s neziskovkami ve 12 krajských městech ČR).

Partnerem USAID je v České republice AVPO ČR – organizuje
hodnocení, zpracovává a shrnuje výstupy hodnocení do závěrečných zpráv (české a anglické). Výsledky roku 2014 byly v létě
představeny na tiskové konferenci. Česká republika si mezi

Snídaně s novináři s cílem informovat média o systému hodnocení spolehlivosti NNO v ČR, možnostech zapojení NNO
do hodnocení a využitelnosti pro dárce a subjekty státní správy.

Tisková konference organizovaná v červenci v Americkém centru v Praze,
na které byly představeny výsledky hodnocení udržitelného rozvoje
občanského sektoru v České republice za rok 2014. Účastníci panelové
diskuze zleva: Oldřich Haičman – ředitel Diecézní charity Brno, Marek
Šedivý – prezident Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, Zuzana
Prouzová – výzkumný pracovník Centra pro výzkum neziskového sektoru,
odborný pracovník Českého statistického úřadu

Rozhovor Štěpánky Duchkové (uprostřed) s ředitelkou Na počátku Evou
Vondrákovou (vlevo) a prezidentem AVPO ČR Markem Šedivým (vpravo)
pro Aktuálně.cz „Komu poslat peníze na charitu? Rady, abyste nenaletěli.“
(dostupné online http://www.znackaspolehlivosti.cz/media/)
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Monitorovací výbor a plánovací
komise Operačního programu
Praha – pól růstu (OP PPR)

hodnocenými zeměmi dlouhodobě drží třetí pozici za Estonskem
a Polskem.
Česká zpráva o stavu udržitelného rozvoje občasného sektoru v ČR je k dispozici na www.avpo.cz a souhrnná anglická zpráva o stavu rozvoje občanského sektoru ve střední
a východní Evropě a Eurasii poté na www.usaid.gov/
europe-eurasia-civil-society.

Nové programovací období Evropské unie znamenalo nastavení
nových operačních programů pro ČR. Oproti období minulému
disponuje region Praha v současnosti pouze jedním operačním
programem nazvaným Praha – pól růstu. Analytik AVPO ČR je
členem Monitorovacího výboru operačního programu, který
schvaluje kritéria pro výběr projektů a obecně posuzuje provádění programu a pokrok při plnění jeho cílů. Je také členem
plánovací komise pro prioritní osu 3: Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě, v níž je největší prostor pro projekty
neziskových organizací servisního typu.

HÁJENÍ ZÁJMŮ NEZISKOVÝCH
ORGANIZACÍ 2015
AVPO ČR hájí zájmy veřejně prospěšných organizací. Především
těch, které poskytují služby veřejnosti. Z tohoto pohledu nehájí
zájmy pouze svých členů, ale zaměřuje se na transparentnost,
spolehlivost a důvěryhodnost neziskového sektoru. Během
několika let své existence už si naše asociace vybudovala silnou
pozici a státní úřady i další aktéři s ní počítají jako s významnou
organizací, která hájí především zájmy neziskových organizací
servisního typu. Níže je přehled hlavních struktur, ve kterých je
AVPO ČR aktivní. Jedná se pouze o takové organizace a pracovní
skupiny, které pracují dlouhodobě a účast na nich je pravidelná.
Dále se samozřejmě AVPO ČR zapojuje do množství jednorázových jednání či akcí.

Platforma zainteresovaných stran CSR
Koncem roku 2015 se AVPO ČR stala členem Platformy zainteresovaných stran CSR. Vytvoření Platformy zainteresovaných
stran CSR je jednou z dílčích aktivit Národního akčního plánu
CSR, která má vést k aktivní spolupráci všech zainteresovaných
stran. Platforma umožňuje vyjádření názorů, výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe mezi jejími účastníky, shromáždění
a monitorování nástrojů a iniciativ v oblasti CSR i udržitelného
rozvoje. AVPO ČR bude v rámci platformy zastupovat především
zájmy servisních neziskových organizací, dále zde existuje potenciál pro navázání spolupráce s řadou podnikatelských subjektů,
neziskových organizací i státních úřadů.

Unie zaměstnavatelských svazů ČR (UZS ČR)
AVPO ČR má prostřednictvím UZS ČR zajištěn legislativní servis.
Může připomínkovat nové legislativní normy a dostává též informace o chystaných novelách i dalších připravovaných změnách.
Díky členství v UZS ČR má AVPO ČR přístup na vybraná jednání se
zástupci vlády, Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České
republiky. Prezident AVPO ČR je z funkce viceprezidenta UZS ČR
členem Pracovního týmu pro nestátní neziskové organizace Rady
hospodářské a sociální dohody, známé též jako tripartita.

Pracovní skupina pro velká data o NNO
Tato pracovní skupina vznikla z iniciativy Rady vlády pro nestátní
neziskové organizace a zaměřuje se na problematiku statistických dat o neziskovém sektoru. Informační zdroje, z nichž lze
čerpat data o neziskových organizacích, jsou neaktuální a používají zastaralé technologie. Český statistický úřad, který sbírá
řadu cenných dat, zase pracuje s pojmem „neziskové instituce“
a v současné době nelze v jeho výstupech odfiltrovat data, která
by se týkala pouze neziskových organizací v užším slova smyslu.
V rámci pracovní skupiny prosazujeme transparentní zveřejňování dat o příjemcích dotací a realizovaných projektech, usilujeme ovšem též o to, aby bylo zřejmé, jaký je podíl neziskových
organizací na celkové zaměstnanosti v ČR či jak neziskové organizace přispívají k tvorbě HDP.

Rada vlády pro nestátní neziskové
organizace (RVNNO)
RVNNO je poradní orgán vlády, který se zabývá střešními záležitostmi ovlivňujícími neziskový sektor, jako jsou legislativní normy,
daňové a účetní předpisy, financování NNO včetně čerpání pro
středků z fondů EU, dobrovolnictví či benefity pro NNO. Zabývá
se ale i dalšími oblastmi, které úžeji souvisejí s neziskovým sektorem, jako jsou například sociální podnikání nebo společenská
odpovědnost firem (CSR). RVNNO má dva výbory – Výbor pro
legislativu a financování, ve kterém aktivně pracuje i prezident
AVPO ČR, a Výbor pro Evropskou unii.

Expertní tým pro NNO místopředsedkyně
Senátu Parlamentu ČR Miluše Horské
Členem tohoto týmu je analytik AVPO ČR. Jedná se o neformální poradní orgán místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR
Miluše Horské, která se v oblasti neziskových organizací dlouhodobě angažuje. Během pravidelných setkání probíhají diskuze o aktuálních tématech. Díky iniciativě Miluše Horské se
již na půdě parlamentu podařilo uspořádat množství akcí, řada
problémů, se kterými se neziskové organizace potýkaly, se stala
předmětem politické diskuze a našla se pro ně přijatelná řešení.

Díky zastoupení v RVNNO má AVPO ČR přístup k aktuálním
informacím a může ovlivňovat stanoviska a doporučení, která
směřují z RVNNO do vlády. Dále je RVNNO pro AVPO ČR
významným zdrojem kontaktů, neboť se jejích jednání účastní
i zástupci jednotlivých ministerstev a dalších významných úřadů.
V minulém roce se AVPO ČR díky zastoupení v RVNNO aktivně
podílela například na přípravě nové Státní politiky vůči NNO
na léta 2015–2020.
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VZDĚLÁVACÍ A INFORMAČNÍ
AKTIVITY 2015
Kurzy
AVPO ČR uspořádala v průběhu roku zdarma dva workshopy
s lektorkou Olgou Medlíkovou, které byly věnované oblastem:
reflexe a zpětná vazba, tým a týmové role a time management
v praxi. Do workshopů se celkem zapojilo 26 účastníků z členských neziskových organizací.
73 pracovníků členských organizací AVPO ČR využilo možnost
vzdělávání v partnerské Nadaci Neziskovky.cz, která pořádá
kurzy zaměřené na řízení a rozvoj neziskových organizací.

NGO Market 2015
V dubnu 2015 jsme se účastnili tradičního veletrhu neziskových
organizací NGO Market, který se tentokrát konal v prostorách
Fora Karlín. Na stánku AVPO ČR nechyběly „spolehlivé banány“,
které účastníci veletrhu mohli vysoutěžit. Banán je symbolem
Značky spolehlivosti.

Konference neziskové organizace v roce 2016
AVPO ČR je členem Unie zaměstnavatelských svazů ČR a v loňském roce se opět stala spolupořadatelem konference s tématikou neziskových organizací, která proběhla v Praze v listopadu.
Prezident AVPO ČR přednesl na konferenci příspěvek k problematice správních rad v neziskovkách a ředitelka AVPO ČR představila hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací.

Diskusní workshop o sociálním
podnikání v Olomouci
Během podzimu se objevily zprávy o pokrocích v přípravě zákona
o sociálním podnikání, což mezi neziskovkami vzbudilo živý zájem
o toto téma. Prezident AVPO ČR a analytik AVPO ČR prezentovali své názory v rámci diskuzního workshopu, který proběhl
v Olomouci. Aleš Mrázek navíc seznámil účastníky se svými
čerstvými zkušenostmi z Tchaj‑wanu, kde je sociální podnikání
významným trendem.
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Značka spolehlivosti
V první polovině roku 2015 bylo hodnocení spolehlivosti součástí
projektu podpořeného z OPLZZ (viz výše). Od července již hodnocení spolehlivosti funguje jako samostatný projekt a mohou
se do něj zapojit všechny veřejně prospěšné organizace, které
splňují tzv. vstupní kritéria. Organizacím, které úspěšně projdou
hodnocením dle dané metodiky, udělí nezávislá Rada pro hodnocení spolehlivosti označení „Spolehlivá veřejně prospěšná organizace“, též Značka spolehlivosti.

VIZE ZNAČKY SPOLEHLIVOSTI
Značka spolehlivosti přispěje k tomu, že stále více soukromých
dárců bude důvěřovat neziskovým organizacím a bude je podporovat dlouhodobě a pravidelně.

V prosinci byla Značka spolehlivosti představena ředitelkou AVPO ČR
Alenou Gmentovou CSR specialistům významných firem na vánočním
workshopu „Společenská odpovědnost firem“.

4 hlavní přínosy Značky spolehlivosti:

1. Dává dárcům záruku,

že jejich peníze nebudou zneužity, darované peníze jsou
hospodárně použity na deklarovaný účel (poslání).

2. Dárci mají jistotu,

že držitelé značky spolehlivosti jsou pravidelně kontrolováni,
základní hodnocení probíhá každoročně, hloubkové každý
třetí rok.

3. Dárci se nemusí obávat,

že držitelé značky mají nepřiměřené náklady na provoz
a fundraising nebo nepřiměřené odměny pracovníkům.

4. Neziskové organizace

hodnocení spolehlivosti oceňují jako procesní analýzu (audit),
který pomáhá k jejich dalšímu rozvoji.

Značka spolehlivosti je od července součástí Programu Česká kvalita.
V listopadu na galavečeru v Národním domě na Vinohradech ředitelka
AVPO ČR Alena Gmentová předala certifikát jednomu z držitelů značky –
organizaci I MY, o. p. s.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo v létě 2015 dotační
výzvu v rámci Operačního programu Zaměstnanost, určenou
na budování kapacit neziskových organizací. Povinnou součástí
projektové žádosti byla i procesní analýza žadatelské organizace.
Hodnocení spolehlivosti, které AVPO ČR provádí v rámci řízení
o udělení Značky spolehlivosti, bylo možné uplatnit jako tuto procesní analýzu. Členové i ostatní zájemci byli o této možnosti informování různými způsoby například u semináři v Praze a Olomouci.

Hodnocení spolehlivosti v roce 2015

Počet NNO

Využití hodnocení spolehlivosti k 31. 12. 2015 jako
procesní analýzy (dotace na rozvoj organizace)
Uchazeči o značku spolehlivosti
k 31. 12. 2015 v procesu hodnocení
Držitelé značky k 31. 12. 2015
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Zástupci jedněch z prvních organizací, které získaly značku spolehlivosti.

Seznam držitelů značky
spolehlivosti k 31. 12. 2015

„ Samotný průběh hodnocení byl pro nás velkým přínosem. Díky

tomu jsme si uvědomili řadu věcí, které již děláme nebo bychom jim
měli dát větší důležitost. Celkově nám tento proces pomohl v dalším nastavení fungování a přípravy strategie.

AFS Mezikulturní programy, o.p.s
Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s.
Amelie, z.s.
Centrum rozvoje Česká Skalice o.p.s.
Česká asociace pro vzácná onemocnění (ČAVO)
DEBRA ČR, z.ú.
Dejme dětem šanci o.p.s.
EDA cz, z. ú.
Helppes - Centrum výcviku psů pro postižené, o.p.s.
I My, o.p.s.
IQ Roma servis, z.s.
Lata - programy pro mládež a rodinu, z.ú.
MATURUS, o.p.s.
Na počátku, o.p. s.
Nadační fond J&T
Partners Czech, o.p.s.
Pestrá společnost, o.p.s.
Tamtamy o.p.s.

“

René Břečťan, místopředseda České asociace pro vzácná onemocnění

„ Na důležitosti stále více získává přínos hodnocení ekonomic-

kého provozu a nákladů, procesů a vnitřní průběžné evaluace. To, že
máme externě a nezávisle potvrzeno, že prostředky využíváme efektivně, je pro nás důležité v situaci, kdy vůči veřejnoprávním institucím
musíme zdůvodňovat, proč jsou naše sociální služby relativně dražší
než jiné podobné. Je to tím, že pracujeme se specifikou cílovou skupinou, a jsou nutná nadstandardní provozní opatření. Ale to se úředníkům a politikům někdy těžko vysvětluje, resp. o to ani nemají zájem.
Je proto dobré, když toto můžeme promptně doložit právě Značkou
spolehlivosti, která říká, že nejsme rozmařilá organizace, rozhazující
veřejné prostředky, ale naopak zvažujeme každý nutný náklad dvakrát
až třikrát a máme na toto posuzování odborné mechanismy.

“

„ Značka spolehlivosti nám přináší spoustu možností a příležitostí,

Tomáš Bendl, fundraising a vztahy s veřejností, Na počátku, o.p.s.

které rádi využíváme. Díky Značce spolehlivosti jsme měli možnost se
celý měsíc prezentovat v celostátním deníku, máme navázánu bezplatnou spolupráci s marketingovou agenturou, využíváme nabídky
zvýhodněných cen inzerce, máme možnost se nadále vzdělávat
v rámci seminářů či kulatých stolů. Bez Značky spolehlivosti bychom
na to všechno s největší pravděpodobností neměli finanční prostředky.
Díky Značce spolehlivosti tedy například dostáváme i větší prostor
v médiích, který nám přináší více dárců. Zároveň je Značka spolehlivosti naší záštitou, že se žádný podporovatel nemusí bát pomáhat
naším prostřednictvím. Což je pro mnoho dárců stěžejní.

Za podporu Značky spolehlivosti v roce 2015 děkujeme:

“

Tereza Tkedlecová, zástupkyně ředitelky Dejme dětem šanci, o. p. s.
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Finanční a ekonomické údaje
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA AVPO ČR 2015
Rozvaha k 31. 12. 2015 (v tis. Kč)
AKTIVA

Stav k 31. 12. 2014

A. Dlouhodobý majetek

Stav k 31. 12. 2015
0

0

I. Dlouhodobý nehmotný majetek

0

0

II. Dlouhodobý hmotný majetek

0

0

III. Dlouhodobý finanční majetek

0

0

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku

0

0

1390

758

0

0

84

183

1304

552

2

23

1390

758

B. Krátkodobý majetek
I. Zásoby
II. Pohledávky
III. Krátkodobý finanční majetek
IV. Jiná aktiva celkem
ÚHRN AKTIV

PASIVA

Stav k 31. 12. 2014

A. Vlastní zdroje

Stav k 31. 12. 2015
108

371

0

0

108

371

1282

387

1. Rezervy

0

0

2. Dlouhodobé závazky

0

0

417

181

865

206

1390

758

1. Jmění
2. Výsledek hospodaření
B. Cizí zdroje

3. Krátkodobé závazky
4. Jiná pasiva
ÚHRN PASIV
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Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2015 (v tis. Kč)
A. NÁKLADY

ČINNOSTI
hlavní

I. Spotřebované nákupy celkem

hospodářská

CELKEM

76

0

76

II. Služby celkem

980

19

999

III. Osobní náklady celkem

1628

105

1733

IV. Daně a poplatky celkem

5

0

5

V. Ostatní náklady celkem

91

0

91

VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem

0

0

0

VII. Poskytnuté příspěvky celkem

0

0

0

VIII. Daň z příjmů celkem

0

0

0

2780

124

2904

NÁKLADY CELKEM

B. VÝNOSY

ČINNOSTI
hlavní

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

hospodářská

CELKEM

367

330

697

II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem

0

0

0

III. Aktivace celkem

0

0

0

340

0

340

29

0

29

VI. Přijaté příspěvky celkem

355

0

355

VII. Provozní dotace celkem

1746

0

1746

2837

330

3167

57

206

263

0

0

0

57

206

263

IV. Ostatní výnosy celkem
V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem

VÝNOSY CELKEM

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED Z DANĚNÍM
Daň z příjmu

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO Z DANĚNÍ

Součet tří nejvyšších příjmů v organizaci (hrubá mzda včetně odvodů za zaměstnavatele a odměn): 1 391 533 Kč
Uvádíme zde vybrané údaje z účetní závěrky. Kompletní účetní závěrka ve složení rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní
závěrce je součástí výroční zprávy zveřejněné ve sbírce listin vedené příslušným rejstříkovým soudem.
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Portfolio finančních zdrojů AVPO ČR 2010–2015
ROK

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Členské
příspěvky

Příjmy
z prodeje
vlastních
produktů

Veřejné
zdroje

(ministerstva
a úřady)

Zahraniční
partneři

(účast
v zahraničních
projektech)

Nadace
a nadační
fondy

Firemní
dárci

Individuální
dárci

(domácí
i zahraniční)

CELKEM

Ostatní
výnosy

(úroky,
kurzové zisky
apod.)

0,3%

99,7%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100%

1 025

374 396

0

0

0

0

0

23

375 444

11,1%

87,9%

0,0%

0,0%

0,0%

0,6%

0,0%

0,4%

100%

113 300

897 471

0

0

0

6 000

0

4 155

1 020 926

7,4%

7,2%

29,0%

8,4%

46,8%

0,7%

0,0%

0,5%

100%

161 850

157 937

637 319

184 460

1 027 004

15 650

0

9 896

2 194 116

6,4%

9,1%

50,3%

2,2%

28,1%

0,0%

0,5%

3,4%

100%

186 056

265 780

1 463 331

65 182

817 074

0

14 000

98 007

2 909 430

5,2%

2,5%

89,8%

1,3%

0,0%

0,0%

0,1%

1,0%

100%

220 440

106 993

3 797 273

53 546

0

0

6 000

42 625

4 226 877

8,0%

22,9%

55,1%

10,5%

3,2%

0,0%

0,1%

0,2%

100%

253 800

725 877

1 746 057

332 001

100 000

0

2 000

7 800

3 167 534

Struktura příjmů AVPO ČR v roce 2015

8

3,2 0,2 0,1

10,5

Veřejné zdroje

(ministerstva a úřady)

Příjmy z prodeje vlastních produktů

22‚9

55‚1

Zahraniční partneři

(účast v zahraničních projektech)

Členské příspěvky
Nadace a nadační fondy
(domácí i zahraniční)

Ostatní výnosy

(úroky, kurzové zisky apod.)

Individuální dárci
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Struktura výnosů AVPO ČR v letech 2010–2015

2010

2011

2012

2013

2014

3797

2015

2346

1738

1746

897
697

374
158

266

340

107

Tržby za vlastní
výkony a za zboží
CELKEM

0

4

121 98 96

29

Ostatní výnosy
CELKEM

1

Tržby z prodeje
majetku,
zúčtování rezerv
a opravných
položek CELKEM

200 227
120 178

355

Přijaté příspěvky
CELKEM

Výsledek hospodaření AVPO ČR po zdanění v letech 2010–2015 (v tis. Kč)

263

2010

−52

46
2011

78
2012

30
2013

16

5
2014

2015

0

0

Provozní dotace
CELKEM
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Vyjádření auditora
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Poděkování
Sanofi – aventis a Nadaci ČEZ za podporu Značky spolehlivosti v roce 2015.

Nadaci Neziskovky.cz, díky které se Alena Gmentová za AVPO ČR mohla účastnit mezinárodní konference
Strategic Fundraising for Difficult Causes konané v Bratislavě 14.–16. 10. 2015.
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Kontakt
A SOCIACE
VEŘE JNĚ
PROSPĚŠNÝCH
ORGANIZ ACÍ ČR
+420 212

245 240 / avpo@avpo.cz

www.avpo.cz

Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1
Bankovní spojení: ČSOB, a. s. Číslo účtu: 238350465/0300
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