VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

Asociace veřejně prospěšných organizací

Výroční zpráva 2010

INFORMACE O AVPO
Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO) od roku 2010 sdružuje a podporuje
neziskové organizace mezi jejichž hlavní priority patří transparentnost a profesionalita při
vykonávání jejich veřejně prospěšné činnosti. Bez ohledu na to, zda organizace má
zaměstnance nebo pracuje jen s dobrovolníky.
Organizace, které mají zájem o členství v asociaci o sobě musejí poskytnout údaje
přesahující rámec současných zákonných povinností, deklarují tak vlastní transparentnost.
DATUM VZNIKU: 29. června 2010
ZAKLÁDAJÍCÍ ČLENOVÉ: Neziskovky.cz, o.p.s. a Nadace Auxilia
POSLÁNÍ:
Podpora rozvoje veřejně prospěšných organizací České republiky.
VIZE:
AVPO je profesionální asociací, která je významným zástupcem českého veřejně
prospěšného sektoru. Podílí se na tvorbě příznivého prostředí pro fungování veřejně
prospěšných organizací, ovlivňuje tvorbu legislativy a je partnerem pro politiky, veřejnou
správu, business a média.
ORGÁNY ASOCIACE:
Valná hromada: zástupci členských organizací
Prezident: Marek Šedivý
Dozorčí rada: Aleš Mrázek, Lukáš Novák, Petr Vít
ZAMĚSTNANCI:
Hana Prchalová – vzdělávací programy
POČET ČLENSKÝCH ORGANIZACÍ K 31.12.2010: 8
SEZNAM ČLENŮ AVPO:
Inspiro o.s.
Nadace Auxilia
Nadační fond Radia Proglas
Naši politici o.s.
Neziskovky.cz, o.p.s.
Plaváček - nadační fond Deany a Juraje Jakubiskových
Středisko prevence a léčby drogových závislostí DROP IN, o. p. s.
Ženy50, o.s.
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SLOVO PREZIDENTA
V sektoru veřejně prospěšných služeb pracuji od roku 1998.
Doposud se mu běžně říkalo „neziskový“. Toto nedůstojné označení
jsem neměl nikdy rád. Jen když si vzpomenu, kolikrát jsem lidem
kolem

sebe

vysvětloval,

že

neziskový

sektor

pouze

peníze

nespotřebovává, ale že peníze umí také vydělat…
I když vím, že zvyk je železná košile, jsou věci, u kterých stojí
za pokus, je změnit. Bude to možná trvat dlouho, ale věřím, že
postupně česká společnost začne mluvit o veřejné prospěšnosti.
Proto jsem rád, že jsem mohl být u zrodu Asociace veřejně prospěšných organizací.
Věřím, že se podaří obohatit současný veřejně prospěšný prostor o profesionálně fungující
asociaci, která je schopna hájit zájmy veřejně prospěšných organizací a nabídnout jim
kvalitní služby v oblasti poskytování informací, vzdělávání a posilování organizační kapacity.
Vzhledem k tomu, že AVPO byla založena v polovině roku 2010, veškeré svoje
počáteční aktivity směřovala do svého rozjezdu - nastavení pravidel, spuštění internetových
stránek a přípravy vzdělávacích kurzů. Na konci roku 2010 začala propagovat svoji činnost a
nabídla nabídku svých služeb současným neziskovým organizacím. Rok 2011 ukáže, jak
AVPO zvládla měsíce příprav. Pokud bude mít na jeho konci 75 členů, budeme považovat
její rozjezd za úspěšný.
Na závěr je třeba poděkovat oběma správním radám zakládajících členů, které se
jednomyslně vyslovili pro založení asociace. Velký dík také patří Neziskovkám.cz, bez
kterých by nebylo možné nabídnout členům AVPO kvalitní služby. Oceňujeme také
spolupráci a podporu partnerů AVPO, kteří zvýhodňují svoje produkty pro členy asociace.
Jejich výčet naleznete v této výroční zprávě.

Marek Šedivý
prezident
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PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ ČLENSTVÍ V AVPO:
Členem AVPO se může stát právnická osoba splňující následující podmínky:
1) vykonává činnosti, které jsou veřejně prospěšné - sleduje dosahování obecného
(veřejného, společenského) blaha;
2) má-li její veřejně prospěšná činnost předem stanovenu určitou skupinu adresátů,
musí být poskytována za spravedlivých a rovných podmínek pro všechny zájemce;
3) její veřejně prospěšná činnost není primárně motivována vytvořením zisku;
4) je-li zisk vytvořen, je využit pro další výkon veřejně prospěšné činnosti;
5) 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;
6) organizace provozuje webové (www) stránky, na kterých pravidelně zveřejňuje údaje
o své činnosti;
7) výroční zpráva o hospodaření organizace, případně jiný dokument obdobného
obsahu, jsou každoročně zveřejňovány, a to nejméně vystavením plného znění k
nahlédnutí na webových stránkách organizace;
8) organizace souhlasí se zanesením tzv. Povinných údajů o sobě do databáze vedené
AVPO a s jejich zveřejněním na internetových stránkách www.avpo.cz a
www.neziskovky.cz;
9) organizace dodá následující přílohy nejlépe ve formátu PDF:
- Výroční zprávu nebo jinou zprávu o činnosti organizace, která obsahuje finanční
zprávu,
- Statutární listinu - stanovy, zakládací listina apod.,
- Doklad o právní subjektivitě - doklad o zápisu do některého z veřejných rejstříků
(Rejstříku občanských sdružení, Nadačního rejstříku, Rejstříku o.p.s. apod.);
10) organizace uhradí roční členský příspěvek ve stanovené výši. V případě, že je
přihláška za člena Asociace podána v průběhu kalendářního roku, výše členského
příspěvku se přiměřeně krátí (členský příspěvek se hradí ve výši 1/12 za každý
kalendářní měsíc, v němž členství organizace v Asociaci trvalo alespoň jeden den).
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VÝHODY ČLENSTVÍ V AVPO
1) Reprezentace a prosazování zájmů členů AVPO.
2) Pravidelné zasílání aktuálních informací členům AVPO z oblasti legislativy a tématiky
veřejné prospěšnosti.
3) ZDARMA - pravidelný odběr grantového kalendáře a měsíčního elektronického
zpravodaje Svět neziskovek.
4) ZDARMA - možnost využít monitoringu médií společnosti Newton Media.
5) SLEVA 20 % na vstup na vzdělávacích akce pořádané AVPO a společností
Neziskovky.cz.
6) SLEVA 10 % na účast v rekvalifikačních kurzech pořádaných AVPO nebo společností
Neziskovky.cz.
7) SLEVA 20 % na vstup na konference a dalších akce pořádané AVPO nebo
společností Neziskovky.cz.
8) SLEVA 20 % na publikace vydávané AVPO a společností Neziskovky.cz.
9) ZDARMA – obecná prezentace organizace ve zpravodaji Svět neziskovek.
10) SLEVA 20% na inzerci a propagaci člena AVPO na www.neziskovky.cz a ve
zpravodaji Svět neziskovek.
11) ZDARMA přístup do knihovny Neziskovek.cz.
12) ZDARMA účast na vybraných akcích pořádaných AVPO nebo společností
Neziskovky.cz.
13) Slevy na služby jiných dodavatelů – partnerů AVPO.
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PARTNEŘI AVPO
Informační středisko Mikuláš, o.p.s. - Nabízí neziskovým organizacím pomoc s
administrativou, a to formou asistenční služby či kompletního zajištění služeb. Pro členy
AVPO se slevou 30%.
ANAG, spol. s r. o. - Odborné internetové knihkupectví se specializuje na oblastí:
ekonomika, management, personalistika, účetnictví, daně, právo, počítače, lékařskou
literaturu, psychologii, jazyky, slovníky, učebnice a zdraví. Pro členy AVPO lze uplatnit slevu
15 % na všechny publikace vydané nakladatelstvím.
Grada Publishing, a.s. - Přední nakladatelství odborné literatury v ČR vydává knihy z
oblastí: počítače, ekonomika, podnikání, účetnictví, daně, finance a právo, medicína,
psychologie, stavitelství, sport a populárně naučné knihy. Pro členy AVPO lze uplatnit slevu
15 % na všechny publikace vydané nakladatelstvím.
Newton Media, a.s. - Středoevropská jednička v oblasti monitoringu tisku a analýzy médií.
ZDARMA je možné objednat výpis zpráv členské organizaci v českých tištěných a
internetových médiích i v televizi a rozhlasu.
Portál, s.r.o. - Nakladatelství Portál svou publikační činností pokrývá široké spektrum
oblastí. Seznamuje čtenáře s novými trendy v pedagogice, psychologii a sociální práci,
filozofii, politologii, sociologii, antropologii, ekonomii, ekologii, sémiotice, médiích, zdraví. Pro
členy AVPO lze uplatnit slevu15 % na všechny publikace vydané nakladatelstvím.
TC Business School – přináší členům AVPO zvýhodněné finanční podmínky studia MBA.
Jde o slevu 45%m kterou mohou členové AVPO uplatnit na studium programu MBA Basics.
tool4business - Projekt tool4business vznikl na základě dlouhodobé poptávky po finančně
dostupném systému elektronických výběrových řízení a nástroji pro snadnou správu
poptávek a nabídek malých, středních i velkých firem a institucí. Pro členy AVPO se vztahuje
sleva 30% na licence produktu tool4business, který umožňuje on-line vypisování aukcí,
výběrových řízení a nabídek.
Wolters Kluwer ČR, a. s. - Poskytovatel informací z právní, daňové, účetní, mzdové a
pracovní oblasti v elektronické (CD/DVD, internet, PDA) nebo tištěné (knihy, časopisy).
Členové AVPO uplatní slevu 15 % na všechny publikace vydané nakladatelstvím.
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AVPO A NEZISKOVKY.CZ
Neziskovky.cz jsou jedním ze zákládajících členů AVPO. Založení AVPO bylo pro
Neziskovky.cz logickým krokem v dalším naplňování vlastního poslání, kterým je
profesionalizace a podpora rozvoje neziskového sektoru. Důvodem pro založení AVPO byla
snaha vytvořit funkční organizaci, fungující na asociačních principech, to znamená, že hájí a
prosazuje zájmy svých členů a poskytuje jim kvalitní služby.
Neziskovky.cz nadále zůstávají servisním vzdělávacím a informačním centrem pro
neziskové organizace. Zatímco AVPO se více věnuje aktivitám směřujícím do oblasti
legislativy a jejího ovlivňování. Jak vyplývá již ze samotného názvu, asociace se zaměřuje
na veřejnou prospěšnost a na její zakotvení do české legislativy, na prosazování příznivého
prostředí pro rozvoj neziskových/veřejně prospěšných organizací.
AVPO a Neziskovky.cz spolu uzavřely smlouvu o spolupráci, na základě které
členové AVPO čerpají slevy na veškeré služby Neziskovek.cz. Neziskovky.cz a AVPO
společně vydávají zpravodaj Svět neziskovek, pořádají otevřené kurzy, workshopy a
konference.
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SLUŽBY AVPO
Od založení na konci června 2010 do konce roku AVPO pracovala na vytvoření
webových stránek, prezentačních materiálů, nabídce služeb pro členy a zavedení interních
procesů.
Informační a vzdělávací aktivity
Ve spolupráci s Neziskovkami.cz AVPO v období září – prosinec 2010 uspořádalo 47
otevřených kurzů, kterých se zúčastnilo celkem 487 osob. Šlo o kurzy zaměřené na:
• Aby byl fundraising úspěšný
• Dlouhodobá spolupráce s dárci
• Dokumentace v sociálních službách
• Dokumentace v sociálních službách podle SKSS
• Dopady novely zákona o o.p.s.
• Efektivní "život" neziskovky na internetu
• Facilitace aneb efektivní vedení porad
• Finanční řízení neziskové organizace
• Chci umět přijímat a dávat zpětnou vazbu
• Individuální fundraising
• Individuální plánování s uživateli nekomunikujícími běž. způsobem
• Interpretace místního dědictví v praxi
• Jak být úspěšnější při získávání grantů
• Jak se stát prosperující NNO
• Jak vést realizaci projektu
• Jaké jsou mé kompetence a jak se dál rozvíjet
• Jednání s firemními dárci
• Jednoduché účetnictví
• Jednoduché účetnictví pro neziskové organizace
• Komunikace jako nástroj porozumění
• Konflikty v pracovním týmu - sociální služby
• Lektorské dovednosti pro junior lektory - ČCE
• Lidská práva a jak je asertivně aplikovat do každodenní praxe
• Logický rámec projektu a teorie změny
• Marketing pro neziskovky
• Moderní formy PR a komunikace - lektorka nebyla - zub
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• Motivace a demotivace ovlivňují nejen pracovní výkony
• pečovatelská služba
• Pečovatelská služba a individuální plánování
• Práce na standardech kvality sociálních služeb
• Praktické dopady novely zákona
• Praktické dopady novely zákona o o.p.s.
• Příprava projektů a psaní žádostí o grant, včetně SF EU
• Řízení změny v neziskové organizaci
• Standardy kvality sociálních služeb
• Strategické plánování v neziskové organizaci - přeloženo
• Time management
• Tvorba a řízení rozpočtu u projektů včetně rozpočtů projektů SF EU
• Tvorba, řízení a hodnocení projektů
• Účetní závěrka neziskové organizace, daňové přiznání
• Účetnictví s ohledem na úč. Uzávěrku
• Účetnictví v praxi s ohledem na účetní uzávěrku a závěrku
• Vedení týmu NO
• Vnitřní směrnice
• Základní dluhové poradenství
• Základy a praktické nástroje PR
• Základy argumentace a vyjednávání
• Základy asertivní komunikace
• Základy první pomoci 1.
• Zvládání stresu…aneb "nestresujte se více, než je třeba"

Pořádané akce
V srpnu 2010 pořádali AVPO ve spolupráci s organizací Neziskovky.cz a Národním
informačním centrem pro mládež Národního institutu dětí a mládeže letní setkání pro
fundraisery a ředitele neziskových organizací. Cílem setkání bylo získání odpovědí na otázky
související se současnými trendy fundraisingu, s prestiží fundraiserů a péčí o dárce. Dále byli
účastníci seznámeni o tom, jak je problematika fundraisingu řešena v Polsku.
V listopadu

2010

byla

AVPO

spolupořadatelem

mezinárodní

konference

o

leadershipu „Správní lidé na palubu“.
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PROSAZOVÁNÍ ZÁJMŮ
AVPO se v roce 2010:
• zúčastnila jednání na Ministerstvu vnitra související s řešením problematiky
poskytování služeb v rámci hlavní činnosti občanských sdružení;
• podílela na návrhu změn legislativy týkající se přeměny právní formy občanského
sdružení na obecně prospěšnou společnost;
• podílela na přípravě zákona o statusu veřejné prospěšnosti;
• zúčastnila konference k veřejné prospěšnosti na Úřadě vlády ve dnech 9.-10. září
2010;
• prostřednictvím prezidenta asociace se účastnila jednání Rady vlády pro nestátní
neziskové organizace a jejího Výboru pro legislativu a financování.
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FINANČNÍ ČÁST
ROZVAHA K 31. 12. 2010 (V TIS. KČ)

AKTIVA

Stav k
prvnímu dni
účetního
období

A.
Dlouhodobý majetek
I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
II.
Dlouhodobý hmotný majetek
III.
Dlouhodobý finanční majetek
IV.
Oprávky k dlouhodobému majetku
B.
Krátkodobý majetek
I.
Zásoby
II.
Pohledávky
III.
Krátkodobý finanční majetek
IV.
Jiná aktiva celkem
ÚHRN AKTIV

PASIVA
A.
Vlastní zdroje
1.
Jmění
2.
Výsledek hospodaření
B.
Cizí zdroje
1.
Rezervy
2.
Dlouhodobé závazky
3.
Krátkodobé závazky
4.
Jiná pasiva
ÚHRN PASIV

Stav k
poslednímu
účetního období
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Stav k
prvnímu dni
účetního
období

0
0
0
0
0
78
0
48
30
0
78
Stav k
poslednímu
účetního období

0
0
0
0
0
0
0
0
0

-52
0
-52
130
0
0
118
12
78
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT K 31. 12. 2010 (V TIS. KČ)
hlavní
A.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Náklady
Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem
Osobní náklady celkem
Daně a poplatky celkem
Ostatní náklady celkem
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a
opravných položek celkem
Poskytnuté příspěvky celkem
Daň z příjmů celkem
NÁKLADY CELKEM

V.
VI.
VII.

C.
D.

Výnosy
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem
Aktivace celkem
Ostatní výnosy celkem
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a
opravných položek celkem
Přijaté příspěvky celkem
Provozní dotace celkem
VÝNOSY CELKEM
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED Z
DANĚNÍM
daň z příjmu
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO Z DANĚNÍ

celkem

1
218
205
1
2

0
0
0
0
0

1
218
205
1
2

0
0
0
427

0
0
0
0

0
0
0
427

hlavní
B.
I.
II.
III.
IV.

činnosti
hospodářská

činnosti
hospodářská

celkem

374
0
0
0

0
0
0
0

374
0
0
0

0
1
0
375

0
0
0
0

0
1
0
375

-52
0
-52

0
0
0

-52
0
-52
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VYJÁDŘENÍ AUDITORA
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KONTAKT
Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1
tel.: 224 239 876
e-mail: avpo@avpo.cz
www.avpo.cz
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