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Slovo prezidenta
Vážení čtenáři,
rok 2017 byl osmým rokem existence Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR). Z pohledu pracovních výsledků a přínosu jej lze hodnotit jako úspěšný. Co se týká prestiže neziskových organizací ve společnosti již ale tak optimistický být nemohu.
Když jsme AVPO ČR v roce 2010 zakládali, asi jsme netušili, že její poslání bude stále aktuálnější. V současné době
zažíváme změnu zavedených politických schémat a pravidel, společnost je rozdělená a v médiích, především těch
sociálních, se znovu běžně používají praktiky, se kterými jsme se setkávali před rokem 1989. Politici a veřejně činné
osoby kvůli několika aktivistickým skupinám pomlouvají neziskový sektor jako takový a vůbec si neuvědomují, že
tím v očích veřejnosti znevažují důležitou práci tisíců lidí z neziskových organizací. Z těch neziskovek, které značnou měrou přispívají k vysoké životní úrovni, kterou v České republice máme.
Téměř stovce členských organizací AVPO ČR a jejich představitelům ale nejsou lhostejné hodnoty, jimiž jsou spolehlivost, transparentnost, účinnost, smysluplnost a bezpečí pro dárce neziskových organizací. Na tomto místě
mi dovolte srdečně poděkovat všem příznivcům a podporovatelům AVPO ČR, kteří si stejně jako my uvědomují
potřebnost a důležitost její činnosti. To vše je klíčové pro další rozvoj neziskových organizací v ČR.
S konkrétními výsledky práce AVPO ČR se máte možnost seznámit na stránkách této výroční zprávy. V roce
2018 na ně navážeme a uděláme vše, co je v našich silách, aby prestiž neziskových organizací v očích veřejnosti
znovu začala stoupat.

MAREK ŠEDIVÝ
Prezident AVPO ČR
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O AVPO ČR
Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO ČR) přispívá k vytváření
transparentního, spolehlivého a moderního neziskového sektoru:
•

Poskytuje poradenství, vzdělávání, informační servis členským NO.

•

-Prosazuje zájmy členských NO.

•

-Spravuje Značku spolehlivosti a poskytujeme poradenství dárcům.

•

-Je rovnocenným partnerem pro jednání na úrovni státní správy,
samosprávy, podnikatelského sektoru a médií.

K 31. 12. 2017 sdružovala AVPO ČR 91 členských organizací.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DATUM VZNIKU: 29. června 2010
ZAKLÁDAJÍCÍ ČLENOVÉ: Neziskovky.cz, o.p.s. a Nadace Auxilia
ORGÁNY ASOCIACE K 31. 12. 2017:
Valná hromada: statutární zástupci členských organizací
Prezident: Marek Šedivý
Správní rada: Marek Šedivý, Lenka Kohoutová, Kateřina Jurigová, Eva
Knappová, Klára Kutišová, Libor Mertl, Tomáš Bendl, Zdislava Odstrčilová
Dozorčí rada: Petra Mžourková, Michal Prager, Alena Nováková
ZAMĚSTNANCI K 31. 12. 2017:
Monika Jindrová – ředitelka
Aleš Mrázek – tajemník
Marek Šedivý – expertní práce v rámci projektů AVPO ČR
Hana Kopřivová – vedoucí kanceláře
Jan Kvarda – koordinátor
Věra Kepková – specialistka sociálních sítí
Alena Gmentová – rodičovská dovolená
ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY:
24. 4. 2017 – projednání účetní závěrky, auditu a výroční zprávy za rok 2016; cíle
2016, rozpočet a aktivity AVPO ČR v 2017, volba členů správní rady AVPO ČR.
15. 11. 2017 – schválení úpravy stanov AVPO ČR, založení servisní organizace AVPO
Servisní, volby do dozorčí rady AVPO ČR

vedoucí kancelá

Jan Kvarda

koordinátor projektu,
fotograf
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HISTORICKÉ MILNÍKY

2015
2010

Vznik Asociace .
.

2011

katalogu neziskových organizací, který

Society Associations).

2016

2012

.

spolehlivosti neziskových organizací jako
sektoru.

.

Vypracování kompromisní verze návrhu zákona
výsledkem pracovní skupiny NNO (projekt

BLESK SRDCE PRO VÁS.
Vyhlášení grantové výzvy NF J&T.
.

pro NNO.

2013

absolvovat hodnocení spolehlivosti.

2017
a Vysokou školou ekonomickou v Praze.

Organizations (ICFO).

2014
organizace“ prvním sedmi neziskovým
organizacím.
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ČLENSTVÍ AVPO ČR V SÍTÍCH
•

ENNA (The European Network of National Civil Society
Associations)

SEZNAM 91 ČLENSKÝCH ORGANIZACÍ AVPO ČR (K 31. 12. 2017)

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)

V říjnu 2013 se AVPO ČR stala členem UZS, která je členskou organizací Konfederace zaměstnaneckých a podnikatelských svazů. UZS sdružuje a zastupuje přes 9 000 organizací s více než 800 000 zaměstnanci.
V rámci UZS byla s více než 600 neziskovými organizacemi v ČR vytvořena platforma, která má ambici zastupovat neziskový sektor na nejvyšší
úrovni. AVPO ČR je v rámci UZS lídrem sekce NNO. Prezident AVPO ČR
je členem představenstva UZS ČR a viceprezidentem Sekce 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
ze 17 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

2010

2011

2012

2013

2014

Graf 1 Vývoj počtu členů AVPO ČR 2010 - 2017

2015

2016

2017

ADRA, o. p. s.
AFS Mezikulturní programy, o.p.s.
ALEN - sdružení žen postižených rakovinou (ALEN - sdružení žen)
Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s.
ARPOK, o.p.s.
Asociace neúplných rodin, z.s.
AUDABIAC
Borůvka Praha o.p.s.
BuduPomahat.cz
Bunkr, o.p.s.
Business & Professional Women CR z.s.
Centrum české historie, 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.
Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé o.p.s.
Česká asociace dětské jógy, o.p.s.
DEBRA ČR, z.ú.
Dejme dětem šanci o.p.s.
Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí
Dobrotety
DOMINO cz, o. p. s.
Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická
EDA cz, z. ú.
EDLiT Human o.p.s.
Fairtrade Česko a Slovensko, z.s.
Farní charita Česká Lípa
Farní charita Nymburk
FOKUS Vysočina
Hašle, z.s.
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.
I MY, o.p.s.
Klub vozíčkářů Petýrkova, o.p.s.
Klubíčko Beroun, o.p.s.
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 T-SOFT Eternity
Nadace J&T
Nadace mezinárodní potřeby
Nadační fond Pink Bubble
Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Nadační fond Radia Proglas
Nadační fond Ronalda McDonalda
Národní ústav pro autismus, z.ú. (NAUTIS)
Neposeda, z. s.
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Občanské sdružení Benediktus
Občanské sdružení Smíšek
ORBI PONTES z.s.
Pacienti IBD z.s.
Parkinson-Help o. s.
Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem
Pestrá, o.p.s.
Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina
POHODA - společnost pro normální život lidí s postižením, o.p.s.
Pomocné tlapky o.p.s.
Poradna pro integraci, z.ú.
Respondeo, o. s.
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň
Sdružení Neratov, o.s.
SOS dětské vesničky, z.s.
Spokojený domov o.p.s.
Společně – Jekhetane 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 pro zvelebení staré hudby v Čechách
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
Šťastný pes – Handicap, z.s.
Tamtamy o.p.s.
Toulcův dvůr z.s.
UNIPA, z.s
Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z.s.
z.s. InternetPoradna.cz
Ženy50, o.s.
ŽÍT SPOLU o.p.s.

PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ ČLENSTVÍ

V roce 2017 AVPO ČR opustili:

•

Kolpingovo dílo České republiky, z.s.
Nadační fond Hrajeme si
P3 – People, Planet, Profit, o.p.s.
Salesiánské středisko mládeže, o.p.s.
Spolek Inspiro
Tichý svět, o.p.s.
Noví členové v roce 2017:
Nadační fond Pink Bubble
Nadace Mezinárodní potřeby
BuduPomahat.cz
Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická
I MY, o.p.s.
Šťastný pes – Handicap, z.s.
Hašle, z.s.

Členem AVPO ČR se může stát právnická osoba splňující následující
podmínky:
•
•

•
•
•

•
•

•

vykonává činnosti, které jsou veřejně prospěšné - sleduje dosahování obecného (veřejného, společenského) blaha;
její veřejně prospěšná činnost má 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 vytvořen zisk, 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
minimálně 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;
uhradí roční členský příspěvek ve stanovené výši (3 000 Kč v roce
2017). V případě, že je přihláška ke členství podána v průběhu kalendářního roku, výše členského příspěvku se přiměřeně krátí.

VÝHODY ČLENSTVÍ
Členem AVPO ČR se může stát právnická osoba splňující následující
podmínky:
Členská organizace AVPO ČR:
•
•
•
•
•
•

je součástí skupiny transparentních organizací, kterým jde o dobrou
pověst neziskového sektoru v ČR;
podílí se na tvorbě 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).

NOVÉ BENEFITY 2017:
•
•
•
•

konzultace s odborníky z WTF digital, s.r.o. týkající se reklamy na internetu (sociální sítě, Google Grants – AdWords, Sklik) za zvýhodněnou
cenu 550 Kč / hodina;
sleva na akce pořádané PR Klubem;
koučink zdarma;
studium na Vyšší odborné škole publicistiky.
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PROJEKTY 2017
Projekt: Index udržitelného rozvoje občanského sektoru (CSOSI)
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.
Partnerem USAID je v České republice AVPO ČR - organizuje hodnocení,
zpracovává a shrnuje výstupy hodnocení do závěrečných zpráv (v češtině
a angličtině). Výsledky roku 2016 byly v létě představeny na tiskové konferenci. Česká republika si mezi 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.
Projekt: Spolehlivá činnost pacientských organizací a kvalitní
leadership
Finanční podpora: Sanofi – aventis
Doba trvání projektu: 1. 9. 2016 – 31. 12. 2017
Cíle:
•

•

Poskytnout pacientským organizacím nástroj pro rozvoj jejich organizační profesionality a posílení fundraisingu ze soukromých zdrojů
(mimo farmaceutický průmysl). Bude využito hodnocení spolehlivosti
veřejně prospěšných organizací, které je součástí národního programu
Česká kvalita. Hodnocení spolehlivosti funguje na stejných principech
jako procesní analýza organizace.
Podpořit další rozvoj lídrů pacientských organizací, vedoucí k větší
stabilitě organizace. Bude připraven vzdělávací program pro 8 lídrů z
pacientských organizací, který bude reagovat na konkrétní potřeby a
který kromě profesní stránky bude zaměřen i na osobnostní rozvoj.

Projekt: Značka spolehlivosti – nástroj pro budování důvěry soukromých dárců v neziskové organizace
Finanční podpora: Nadace Sirius
Doba trvání projektu: 2. 2. 2017 – 30. 9. 2017
Předmětem projektu je zviditelnění Značky spolehlivosti u dárců, veřejnosti
a neziskových organizací.
Projekt: Organizační rozvoj, budování značky a posílení fundraisingu
pacientských organizací
Finanční podpora: Sanofi – aventis
Doba trvání projektu: 1. 11. 2017 – 31. 12. 2018
Cílem projektu poskytnout vybraným pacientským organizacím servisní
služby v oblasti organizačního vývoje, především v budování značky, posílení
fundraisingu a procesního řízení. Posílení fundraisingu povede k vícezdrojovému financování vybraných organizací a posílení nezávislosti na zdrojích z
farmaceutického průmyslu. V rámci poradenství může být využit komplexní
systém hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací, který je
součástí národního programu Česká kvalita. Hodnocení spolehlivosti přináší
pacientským organizacím stejné výsledky a doporučení jako procesní audit.
Projekt: Podpora kapacit AVPO ČR – cesta k vyšší transparentnosti neziskového sektoru
Finanční podpora: Projekt je realizován díky podpoře z programu Podpora
kapacit celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací
pro rok 2017, jehož vyhlašovatelem je Úřad vlády České republiky.
Doba trvání projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
Cílem projektu je navýšení kapacit pro aktivní připomínkování legislativy, lobbing ve prospěch servisních organizací a propagace hodnocení
Spolehlivá veřejně prospěšná organizace.
Dále se zaměřujeme na posílení participace členských organizací na chodu
asociace, a to zejména prostřednictvím práce s vytipovanými leadery
(zástupci členských organizací), kteří disponují odborností ve svých oborech a znají též specifika v regionech, kde působí.

Projekt: AVPO ČR – profesionální služby pro servisní NNO
Celý název projektu: Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO
ČR) – zdroj profesionálních služeb pro neziskové organizace servisního
typu, zejména v oblasti sociálních služeb a sociálního začleňování.
Finanční podpora: ESF, Operační program zaměstnanost
Reg. číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002239
Doba trvání projektu: 1. 8. 2016 – 31. 7. 2018
AVPO ČR je profesionální všeoborovou střechou pro neziskové organizace
servisního typu. Její členové nejčastěji působí v oblasti sociálních služeb a
sociálního začleňování. Cílem projektu je prohloubit partnerství se státní
správou, rozšířit členskou základnu AVPO ČR a poskytovat členům kvalitní
servis, podporující jejich profesionalitu a stabilitu. AVPO ČR se též stane
významným propagátorem transparentnosti a podpoří tak motivaci soukromých dárců podporovat NNO v sociální oblasti.
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HÁJENÍ ZÁJMŮ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 2017
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 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, ať už na půdě
Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky, nebo na nižších úrovních.
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.
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 prostředků 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.
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.

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.
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 projek¬tech, 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.
Sledované a připomínkované materiály:
(Označené měli členové možnost připomínkovat v členské sekci.)
•
EET;
•

GDPR a návrh zákona o ochraně osobních údajů;

•

Národní akční plán pro byznys a lidská práva na období
2017-2022;

•

Věcný záměr zákona o lobbingu;

•

Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České
republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány
státní správy;

Monitorovací výbor a plánovací komise Operačního programu Praha
- pól růstu (OP PPR)

•

Novela zákona o sociálních službách;

•

Návrh zákona o sociálním bydlení;

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. Tajemník 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.

•

Zákon o DPH a další daňové zákony – prosazování benefitů pro
NNO;

•

Rozbor financování NNO veřejných rozpočtů 2016;

•

Zákon o statusu veřejné prospěšnosti,

•

Zákon o registru smluv.
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VZDĚLÁVACÍ A INFORMAČNÍ AKTIVITY 2017
Kurzy / vzdělávací akce
AVPO ČR uspořádala v průběhu roku následující akce:
19. 1.2017
23. 1. 2017
27.-28. 1. 2017
20. 2. 2017
28. 2. 2017
27. 3. 2017
4. 4. 2017
6. 4. 2017

Snídaně s prof. Petrem Fialou, předsedou ODS
Večer s Olgou
Strategické plánování AVPO ČR
Workshop EET
Setkání držitelů Značky spolehlivosti
Večer s Olgou
Školení Evikon
Kulatý stůl k problematice sociálních služeb s předsedou
ODS prof. Petrem Fialou
5.-7. 4. 2017
Školení lektorů - správní rady, host Německo
24. 4. 2017
Valná hromada AVPO ČR, setkání dozorčí rady
27. 4. 2017
Výjezd Liberec, seminář Aktivní neziskovky důvěryhodné
pro dárce a partnery
16.-18. 4. 2017 Školení lektorů - správní rady, host USA
19. 5. 2017
Kulatý stůl téma: SPRÁVNÍ RADY V NNO
POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, host USA
23. 5. 2017
Workshop pro Nadaci J&T
29. 5. 2017
Workshop Optimalizace kampaní na sociálních sítích
6.-8. 6. 2017
Školení lektorů - správní rady, Lektorské dovednosti
13. 6. 2017
Výjezd Ostrava, seminář Aktivní neziskovky důvěryhodné
pro dárce a partnery
14. 6. 2017
Seminář JAK NA FINANCOVÁNÍ
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH?
20. 6. 2017
Workshop pro hodnotitele Značky spolehlivosti
22. 6. 2017
Výjezd Hradec Králové + Pardubice, seminář Aktivní
neziskovky důvěryhodné pro dárce a partnery
17.-21. 7. 2017 Letní škola AVPO ČR: Argumentace, vyjednávání,
posilování vlivu
1. 8. 2017
Tisková konference ČESKÝ OBČANSKÝ SEKTOR
V ROCE 2016
23. 8. 2017
Setkání ředitelů členských organizací
5. 9. 2017
Workshop pro hodnotitele Značky spolehlivosti
7. 9. 2017
Výjezd České Budějovice, seminář Aktivní neziskovky
důvěryhodné pro dárce a partnery
3. 10. 2017
Výjezd Olomouc, seminář Aktivní neziskovky
důvěryhodné pro dárce a partnery
5. 10. 2017
Workshop JAK NA FINANCOVÁNÍ S GIVT.CZ
12. 10. 2017
Workshop JAK MAXIMÁLNĚ VYUŽÍT POTENCIÁL
DOBROVOLNÍKŮ?
25. 10. 2017
Setkání ředitelů členských organizací
31. 10. 2017
Mentoring pro správní radu, Toulcův dvůr z.s.
7. 11. 2017
Seminář GDPR
9. 11. 2017
Konferenční den neziskových organizací
15. 11. 2017
Valná hromada AVPO ČR
23. 11. 2017
Výjezd Brno, seminář Aktivní neziskovky důvěryhodné
pro dárce a partnery
28. 11. 2017
Workshop EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE A JAK NA NI?
29. 11. 2017
Vánoční koncert Andrey Kalivodové
1. 12. 2017
Seminář SPRÁVNÍ RADA – praktický průvodce
5. 12. 2017
Kulatý stůl EXISTUJE V ČR DOSTATEK INKUBÁTORŮ
PRO SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ A SOCIÁLNÍ INOVACE?
6. 12. 2017
Setkání ředitelů členských organizací

Prezentace AVPO ČR
25. 3. 2017 Konference INSPO 2017
12. 4. 2017 NGO Market
20. 4. 2017 Vyhlášení ocenění Zlatý středník, předání cen
17. 5. 2017 Veletrh sociálních služeb
16.-17. 6. 2017 Výjezd Berlín – setkání ICFO
20. 6. 2017 CEVRO Institut - Konference ZAMĚSTNÁVÁNÍ
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
11.-12. 9. 2017 Konference ANNO ČR
9.-11. 10.2017 Fórum 2000 - Festival demokracie (workshop)
21. 11. 2017 Galavečer s Českou kvalitou – předání Značek
spolehlivosti
NGO Market 2017 (4/2017, Praha)
V dubnu 2017 jsme se účastnili tradičního veletrhu neziskových organizací NGO Market, který se konal v prostorách Fóra Karlín. Na stánku
AVPO ČR nechyběly „spolehlivé banány“. Banán je symbolem Značky
spolehlivosti.
Konferenční den neziskových organizací (11/2017, Praha)
AVPO ČR je členem Unie zaměstnavatelských svazů ČR (UZS ČR) a v
loňském roce se opět stala spolupořadatelem konference s tématikou
neziskových organizací, která se uskutečnila v listopadu v Praze.
GivingTuesday (11/2017, ČR)
AVPO ČR se stala partnerem druhého ročníku dne darování a dobrovolnictví – Giving Tuesday. Koordinátorem pro ČR je Asociace společenské odpovědnosti. Podrobnosti na http://giving-tuesday.cz/.
Značka spolehlivosti na Galavečeru s Českou kvalitou (11/2017, Praha)
Značka spolehlivosti byla předána na Galavečeru s Českou kvalitou
organizacím Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR a Diakonie
ČCE - středisko Valašské Meziříčí.
Koncert Andrey Kalivodové (11/2017, Praha)
Již druhý koncert Andrey Kalivodové se uskutečnil v Domě u
Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí v Praze. Koncert byl
věnován všem partnerům, členům, držitelům Značky spolehlivosti a
příznivcům AVPO ČR.
Infoservis pro členy AVPO ČR
Od srpna 2016 dostávají členské organizace pravidelně 1x za 14 dní
elektronický infoservis. Jeho obsahem jsou aktuální informace,
přehled akcí, nabídka vzdělávání, výběr z grantových výzev a další
zpravodajství.
Bulletin AVPO ČR
Vychází pravidelně 4x ročně. Mezi pravidelné rubriky patří představení
jednotlivých členů AVPO ČR a nabídky jejich služeb, články na aktuální
témata z oblasti legislativy, účetnictví, daní, IT bezpečnosti
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ZNAČKA SPOLEHLIVOSTI
Od července 2015 funguje hodnocení spolehlivosti 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).

4 hlavní přínosy Značky spolehlivosti:

Seznam držitelů značky spolehlivosti k 31. 12. 2017
AFS Mezikulturní programy, o.p.s
Alen – sdružení žen postižených rakovinou, z.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)

Dává dárcům záruku, že jejich peníze nebudou zneužity, darované peníze jsou hospodárně použity na deklarovaný účel
(poslání).
Dárci mají jistotu, že držitelé značky spolehlivosti jsou pravidelně kontrolováni, základní hodnocení probíhá každoročně,
hloubkové každý třetí rok.

DEBRA ČR, z.ú.
Dejme dětem šanci o.p.s.
Děti patří domů, z.s.
Diakonie ČCE – hospic Citadela
Diakonie ČCE – středisko Valašské Meziříčí

Dárci se nemusí obávat, že držitelé značky mají nepřiměřené
náklady na provoz a fundraising nebo nepřiměřené odměny
pracovníkům.

EDA cz, z. ú.

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

Helppes - Centrum výcviku psů pro postižené, o.p.s.

Elim Vsetín, o.p.s.
Farní charita Česká Lípa
Charita Olomouc
I My, o.p.s.

Statistiky Značky spolehlivosti
Na konci roku 2017 mělo Značku spolehlivosti 26 neziskových
organizací.
Veřejně prospěšné organizace, které mají Značku spolehlivosti, vynakládají na vlastní správu a fundraising průměrně jen necelých 23 % veškerých nákladů.
Statistiky ukazují, že Značka spolehlivosti pomohla veřejně prospěšným
organizacím, které ji mají, získat v průměru o 18 % více prostředků od
soukromých dárců.

IQ Roma servis, z.s.
Na počátku, o.p. s.
Nadace J&T
Nadační fond Pink Bubble
Pestrá společnost, o.p.s.
Pontis Šumperk, o.p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR
Tamtamy o.p.s.
Tři, o.p.s.

Za podporu Značky spolehlivosti v roce 2017 děkujeme:
Sanofi – aventis, s.r.o.
Skupina ČEZ
Nadace Sirius
Nadace J&T
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FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJE
•

Výsledek hospodaření po zdanění v letech 2010 - 2017

263
159

2010

46
2011

78
2012

30
2013

5
2016
2014

2015

2017

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA AVPO ČR 2017
Rozvaha k 31. 12. 2017 (v tis. Kč)
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Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017 (v tis. Kč)

Součet tří nejvyšších příjmů v organizaci (hrubá mzda včetně odvodů za zaměstnavatele a odměn): 930 581 Kč.
13
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PORTFOLIO FINANČNÍCH ZDROJŮ

Tabulka 1 Portfolio finančních zdrojů AVPO ČR 2010 – 2017

Tabulka 2 Struktura výnosů v letech 2010 - 2017
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Vyjádření auditora
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Vyjádření auditora
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Vyjádření auditora
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Vyjádření auditora
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Poděkování
Společnosti Sanofi – aventis, Nadaci Sirius, Skupině ČEZ
a Nadaci J&T děkujeme za podporu Značky spolehlivosti v roce 2017.

Kongresovému centru Praha, a.s. děkujeme za vstřícný přístup a možnost umístění sídla a kanceláře AVPO ČR
v jeho prostorách.

Organizaci BuduPomahat.cz děkujeme za pomoc s propagací aktivit nejen AVPO ČR.

Vyšší odborné škole publicistiky děkujeme za umožnění studia zástupcům členských organizací AVPO ČR.

Děkujeme všem partnerům, členům, držitelům Značky spolehlivosti, dobrovolníkům
a příznivcům AVPO ČR za jejich podporu a spolupráci.
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Kontakt
A SOCIACE
VEŘE JNĚ
PROSPĚŠNÝCH
ORGANIZ ACÍ ČR
+420

/ avpo@avpo.cz

www.avpo.cz
www.znacka-spolehlivosti.cz
5. května 1640/65, 140 00 Praha 4-Nusle
(budova Kongresového centra Praha, vchod č. 9)

Bankovní spojení: ČSOB, a. s. Číslo účtu: 238350465/0300

22

20

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

ASOCIACE
VEŘE JNĚ
PROSPĚŠNÝCH
ORGANIZ ACÍ ČR
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