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Slovo prezidenta
Vážení čtenáři,
předkládáme vám další výroční zprávu za osmý dokončený rok existence AVPO ČR – rok 2018.
Vnímali jsme ho jako zlomový v dalším směrování asociace. Po sedmi letech práce jsme totiž pociťovali
určitý stav stagnace. Bylo potřeba se ohlédnout a zároveň se pobavit o budoucnosti. V průběhu roku
probíhaly pracovní schůzky správní rady zaměřené na strategii asociace, kde jsme si popsali naše slabé
i silné stránky, definovali jsme případná ohrožení a příležitosti.
Od počátku své existence s sebou Asociace veřejně prospěšných organizací ČR nese významnou
výzvu. Na jedné straně je nadoborovou asociací sdružující neziskové organizace, jejichž hlavní činností
je především poskytování veřejně prospěšných služeb. Asociace jim nabízí podporu a prosazuje jejich
zájmy. Na straně druhé AVPO ČR pracuje na rozvoji soukromého dárcovství. S tím souvisí i správa
nezávislého hodnocení Značky spolehlivosti, které je jedním z mála samoregulačních nástrojů v českém neziskovém sektoru a je zárukou pro dárce, že prověřená nezisková organizace adekvátně využívá
darované peníze na své poslání a provoz.
S touto výzvou bude pracovat AVPO ČR i nadále: být profesionálním zázemím svým členům a zároveň
místem, kde se podporovatelé neziskových činností dozvědí potřebné a kvalitní informace. Věříme, že
je možné oba velké cíle skloubit ku prospěchu občanů ČR, kterým neziskové organizace přináší širokou
nabídku veřejně prospěšných služeb.
Co se nám podařilo zvládnout v obou uvedených směrech v uplynulém roce 2018, se dočtete v této
výroční zprávě.
Jménem členů správní rady srdečně děkuji všem lidem z členských organizací, zaměstnancům a pracovníkům, dobrovolníkům a také našim podporovatelům za jejich čas a peníze, které věnovali do rozvoje AVPO ČR.

MAREK ŠEDIVÝ
Prezident AVPO ČR
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O AVPO ČR
ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ASOCIACE VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH ORGANIZACÍ ČR
(AVPO ČR) přispívá k vytváření transparentního, spolehlivého
a moderního neziskového sektoru.
AVPO ČR pracuje na posílení věrohodnosti neziskových organizací,
které poskytují veřejně prospěšné služby. Na jedné straně nabízí
dárcům záruky a jistotu, že podpoří spolehlivé a prověřené neziskové organizace. Na straně druhé podporuje stabilitu členských
neziskových organizací a motivuje je k dalšímu rozvoji.

DATUM VZNIKU: 29. června 2010
ZAKLÁDAJÍCÍ ČLENOVÉ: Neziskovky.cz, o.p.s. a Nadace Auxilia
ORGÁNY ASOCIACE K 31. 12. 2018:

Od roku 2010 je střešní a nadoborovou asociací neziskových organizací v ČR, která sdružuje přes 90 členů. Pro české dárce a podporovatele zveřejňuje seznam neziskových organizací, jež prošly
důkladným prověřením a jsou držiteli Značky spolehlivosti.

Valná hromada: Tvoří ji statutární osoby členských organizací.

AVPO ČR se věnuje těmto činnostem:

Dozorčí rada: Petra Mžourková, Michal Prager, Alena Nováková

•

Šíří hodnoty, jimiž jsou spolehlivost, transparentnost, účinnost,
smysluplnost a bezpečí pro dárce a podporovatele neziskových
organizací.

•

Spravuje a uděluje Značku spolehlivosti veřejně prospěšným
organizací.

•

Poskytuje vzdělávací, informační a poradenské služby svým členům.

•

Hájí zájmy veřejně prospěšných organizací, jež jsou v souladu se
stanovami asociace.

•

Vytváří a spravuje databázi členských veřejně prospěšných organizací.

K 31. 12. 2018 sdružovala AVPO ČR 92 neziskových (veřejně prospěšných) organizací.

Prezident (statutární orgán): Marek Šedivý
Správní rada: Marek Šedivý, Lenka Kohoutová, Kateřina Jurigová,
Eva Knappová, Klára Kutišová, Libor Mertl, Tomáš Bendl, Zdislava
Odstrčilová

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:
26. 4. 2019– projednání účetní závěrky, auditu a výroční zprávy za
rok 2018; rozpočet a aktivity AVPO ČR v 2019, volba členů správní
rady AVPO ČR; aktuální informace o legislativě; výše členského příspěvku pro rok 2020; zpráva z AVPO Servisní, o.p.s.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA AVPO ČR

VALNÁ HROMADA

SPRÁVNÍ RADA

PREZIDENT

DOZORČÍ RADA

ŘEDITELKA

TAJEMNÍK

VEDOUCÍ

KOORDINÁTOR

VEDOUCÍ

KANCELÁŘE

PROJEKTŮ

EXTERNÍ KOMUNIKACE

VEDOUCÍ
HODNOTITELŮ

TAJEMNÍK

ZNAČKY SPOLEHLIVOSTI

PR SPECIALISTA
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HISTORICKÉ MILNÍKY
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SEZNAM 92ČLENSKÝCH ORGANIZACÍ AVPO ČR (k 31. 12. 2018)

ČLENSTVÍ AVPO ČR V SÍTÍCH
•

Unie zaměstnavatelských svazů ČR (UZS)
www.uzs.cz
UZS je jedním z největších zaměstnavatelských
svazů v České republice. Sdružuje a zastupuje
více než 12 000 organizací s více než 770 000
zaměstnanci.

Mezi všemi zaměstnavatelskými svazy má dominantní postavení v oblasti
veřejných služeb, jako jsou zdravotnictví, sociální služby, školství, kultura,
a neziskového sektoru s přesahem do pojišťovnictví, finančních služeb,
průmyslu, stavebnictví a veřejné správy.
UZS je oficiálním připomínkovým místem veškerých legislativních návrhů.
Má zastoupení v Radě pro hospodářskou a sociální dohodu (Tripartita)
i ve většině tripartitních pracovních týmů.
AVPO ČR je členem od roku 2013.
•

International Committee on Fundraising Organizations (ICFO)
www.icfo.org

ICFO je mezinárodní asociace, která sdružuje
správce značek spolehlivosti pro neziskové organizace v jednotlivých členských zemí.
Cílem ICFO je záruka veřejnosti, že získávání
peněz pro charitativní účely v prověřených
organizacích je prováděno vyhovujícím způsobem a že náklady na správu
sbíraných prostředků jsou adekvátní. V současné době má ICFO zastoupení
ve 20 zemích celého světa.
AVPO ČR je členem od roku 2013.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Graf 1 Vývoj počtu členů AVPO ČR 2010 - 2018

2016

2017

2018

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
Benediktus, z.s.
Borůvka Praha o.p.s.
BuduPomahat.cz
Bunkr, o.p.s.
Business & Professional Women CR z.s.
Celé Česko čte dětem o.p.s.
Centrum české historie, 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.
Denní centrum Barevný svět, o.p.s.
Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí
Dobrotety
DOMINO cz, o. p. s.
Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická
Dům Ronalda McDonalda, nadační fond
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.
I MY, 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.
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.
Momo Chrudim, o.p.s.
Na počátku, o. p. s.
Nadace J&T
Nadace Mezinárodní potřeby
Nadace T-SOFT Eternity
Nadační fond Pink Bubble
Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Nadační fond Radia Proglas
Národní ústav pro autismus, z.ú. (NAUTIS)
Neposeda, z.s.
Občanská poradna Jihlava, z.s.
Občanské sdružení Smíšek
ORBI PONTES z.s.
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Pacienti IBD z.s.
PARENT PROJECT, z.s.
Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem
Pestrá, o.p.s.
Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina
POHODA, o.p.s.
Pomocné tlapky o.p.s.
Poradna pro integraci, z.ú.
Právě teď! o.p.s.
Respondeo, z.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.
Unie porodních asistentek, z. s.
Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z.s.
z.s. InternetPoradna.cz
ŽÍT SPOLU, o.p.s.
Živa natura, z.s.

PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ ČLENSTVÍ
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR je otevřena neziskovým organizacím sídlícím na území ČR. Zájemce o členství musí
o sobě uvést transparentní údaje do databáze členů zavázat se
k jejich pravidelné aktualizaci. O přijetí nových členů rozhoduje
správní rada na základě doručených přihlášek.
Podrobné podmínky členství jsou uvedeny na webu avpo.cz.

VÝZNAM A VÝHODY ČLENSTVÍ
Členská organizace AVPO ČR:
•
je součástí skupiny transparentních organizací, kterým jde o dobrou
pověst neziskového sektoru v ČR;
•
má možnost připomínkovat a vyjadřovat se k legislativě týkající se
neziskového sektoru;
•
získává zázemí pro vlastní rozvoj i sdílení zkušeností;
•
prostor pro setkávání se se zajímavými osobnostmi;
•
využívá členské benefity – vzdělávání, konzultace, informační servis.
Přehled aktuálních členských benefitů je k dispozici na webu www.avpo.cz.

Noví členové v roce 2018
Denní centrum Barevný svět, o.p.s.
PARENT PROJECT, z.s.
Právě teď! o.p.s.
Živa natura, z.s.
V roce 2018 ukončili členství
Domov seniorů Drachtinka
Městská knihovna Kutná Hora
Nadace Neziskovky.cz
Nadání a dovednosti, o.p.s.
Parkinson-Help z.s.
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Vydávání Infoservisu AVPO ČR

Projekt: Podpora kapacit AVPO ČR – cesta k vyšší transparentnosti neziskového sektoru

Nejoblíbenější členský benefit – elektronický informační servis.
Každý druhý týden dostávají e-mailem členské organizace aktuální informace a pozvánky, upozornění na důležité termíny, přehled
grantových výzev. Infoservis je určen výhradně členským organizacím AVPO ČR.

Finanční podpora: Projekt byl realizován díky podpoře z programu
Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací pro rok 2017, jehož vyhlašovatelem je Úřad vlády
České republiky.

Vydávání Bulletinu AVPO ČR

Doba trvání projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

V roce 2018 vyšla 4 čísla Bulletinu AVPO ČR. Kromě představování členských organizací jsme na jeho stránkách publikovali
články týkající se například dárcovství, sociálního podnikání, měření
dopadu a dalších témat, která hýbou neziskovým sektorem. V rubrice Právní rádce jsme se postupně věnovali všem právním formám
neziskových organizací a jejich specifikům. Hodně prostoru jsme
věnovali zprostředkovávání zahraničních zkušeností, zejména
v oblasti hodnocení spolehlivosti neziskovek.

Cílem projektu bylo navýšení kapacit pro aktivní připomínkování
legislativy, lobbing ve prospěch servisních organizací a propagaci
Značky spolehlivosti.
Dále se zaměřil na posílení participace členských organizací
na chodu asociace, a to zejména prostřednictvím práce s vytipovanými zástupci členských organizací (leadery), 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
Cílem projektu bylo prohloubit partnerství se státní správou, rozšířit členskou základnu AVPO ČR a poskytovat členům kvalitní servis,
podporující jejich profesionalitu a stabilitu. Propagací transparentnosti jsme rovněž usilovali o zvýšení motivace soukromých dárců
podporovat neziskové organizace působící v sociální oblasti.
Projekt: Organizační rozvoj, budování značky a posílení fundraisingu pacientských organizací

Výjezdy do regionů ČR
V rámci výjezdů jsme představili neziskovkám v jednotlivých krajích
Značku spolehlivosti. Seznámili jsme je s podmínkami a výhodami členství v AVPO ČR. V roce 2018 jsme navštívili Plzeňský, Ústecký,
Zlínský kraj a kraj Vysočina.
Hodnocení Indexu udržitelného rozvoje občanského sektoru (CSOSI)
Index udržitelného rozvoje občanského sektoru (CSOSI) vydává již
17 let americká vládní agentura USAID. AVPO ČR je jejím partnerem
v České republice. Organizujeme hodnotitelský panel a připravujeme
zprávu za Českou republiku. Výsledky každoročně prezentujeme
na tiskové konferenci.
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.

Finanční podpora: Sanofi
Doba trvání projektu: 1. 11. 2017 – 30. 6. 2019
Cílem projektu je poskytnout vybraným pacientským organizacím
servisní služby v oblasti organizačního rozvoje, především v budování značky, posílení fundraisingu a procesního řízení.
Projekt: Změna paradigmatu ve financování pacientských
organizací v ČR
Finanční podpora: Sanofi
Doba trvání projektu: 1. 7. 2018 – 30. 6. 2020
Cílem projektu je motivovat pacientské organizace k odpovědnému
přístupu k vlastnímu financování. Prostřednictvím příkladů dobré
praxe a mentoringu získají tipy, jak využívat svůj fundraisingový
potenciál, a snížit tak svoji závislost na zdrojích z farmaceutického
průmyslu.
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Projekt: Blesk Srdce pro vás
Blesk Srdce pro vás je charitativní projekt Blesku.
www.blesk.cz/srdce-pro-vas
Členské organizace AVPO ČR a držitelé Značky spolehlivosti mají
možnost získat mediální prostor k představení své činnosti. Každý
rok se prezentuje 11 organizací. Stejně jako v předešlém roce většina podpořených neziskovek zaznamenala větší zájem veřejnosti
o svoji činnost a některé organizace získaly další nové dárce
a podporovatele.

V roce 2018 byly do projektu Blesk Srdce pro vás vybrány:
• Asociace neúplných rodin, z.s.
• POHODA, o.p.s.
• Respondeo, z.s.
• Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická
• Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob
se zdravotním postižením
• BuduPomahat.cz
• Národní ústav pro autismus, z.ú. (NAUTIS)
• ORBI PONTES, z.s.
• Občanské sdružení Smíšek
• Celé Česko čte dětem o.p.s.
• Letní dům, z.ú.
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LOBBING V ZÁJMU
ČLENSKÝCH ORGANIZACÍ
Věnujeme se především tématům, která ovlivňují činnost neziskových
organizací servisního typu.
V roce 2018:
•

jsme se zasazovali o to, aby ústavy, které jako jediné neziskové organizace musí platit správní poplatky, byly od této povinnosti osvobozeny.

•

jsme s ministerstvem financí diskutovali o nové koncepci zdanění neziskových činností.

•

jsme se se svými doporučeními ministerstvu financí zapojili do
přípravy nové koncepce účetnictví. Jde nám o zjednodušení podvojného účetnictví pro neziskové organizace alespoň na stejnou
náročnost, jakou mají podnikatelské subjekty.

•

zapojili jsme se do přípravy návrhů na podporu soukromého dárcovství. Mezi ně patří například možnosti snížení odvodů DPH
z darů poskytnutých neziskovým organizacím nebo z práce odvedené firemními dobrovolníky.

Připomínkované materiály (výběr):
•

Akční plán rozvoje sociálních služeb na období 2019–2021
k Národní strategii rozvoje sociálních služeb na období 2016–2025

•

Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým
organizacím pro rok 2019

•

Návrh nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima

•

Návrh podpory firemního dárcovství

•

Návrh zákona o lobbování

•

Nová koncepce zdanění neziskových činností

•

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

Zástupci AVPO ČR se účastní jednání následujících pracovních orgánů,
výborů nebo skupin:
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 Marek Šedivý je viceprezidentem UZS pro neziskové organizace a vede Sekci pro nestátní neziskové organizace.
Je také 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 (legislativa, financování, dárcovství,
dobrovolnictví, společenská odpovědnost firem, sociální podnikání
apod.). Díky členství tajemníka Aleše Mrázka v RVNNO
má AVPO ČR přístup k aktuálním informacím a může ovlivňovat stanoviska a doporučení, která směřují do vlády. Dále je RVNNO pro AVPO
ČR významným zdrojem kontaktů, neboť se jejích jednání účastní i
zástupci jednotlivých ministerstev a dalších významných úřadů.
Výbor pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové
organizace
Výbor pro legislativu a financování zejména sleduje, iniciuje a zpracovává vznik a úpravy právních předpisů, upravujících postavení a činnost
neziskových organizací. Výbor přitom spolupracuje s ústředními orgány
státní správy, orgány samosprávy, s odbornou veřejností a dalšími institucemi, které mají ve své agendě problematiku neziskového sektoru.
Členem tohoto výboru je Marek Šedivý, prezident AVPO ČR.
Monitorovací výbor a plánovací komise Operačního programu Praha –
pól růstu (OP PPR)
Aleš Mrázek, 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.
Platforma zainteresovaných stran CSR
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 v
rámci platformy zastupuje především zájmy servisních neziskových
organizací, dále zde existuje potenciál pro navázání spolupráce s řadou
podnikatelských subjektů, neziskových organizací i státních úřadů.
AVPO ČR v platformě reprezentuje Aleš Mrázek, tajemník AVPO ČR.
Pracovní skupina pro velká data o NNO
Pracovní skupina vznikla z iniciativy Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Zaměřuje se na problematiku statistických dat
o neziskovém sektoru. V rámci pracovní skupiny prosazujeme transparentní zveřejňování dat o příjemcích dotací a projektech realizovaných neziskovými organizacemi.Dále se zasazujeme, aby bylo zřejmé,
jaký je podíl neziskových organizací na celkové zaměstnanosti v ČR či
jak neziskové organizace přispívají k tvorbě HDP.
AVPO ČR v pracovní skupině zastupuje tajemník Aleš Mrázek.
Divácká rada ČT
Divácká rada je poradním orgánem České televize v oblasti poznávání potřeb a zájmů občanů a jednotlivých diváckých skupin a posilování zpětné vazby s veřejností. V současné době je členem šedesátka
významných institucí, které zaměřením své činnosti působí ve veřejném
zájmu nebo ve prospěch obecně prospěšných cílů. Myšlenka vytvořit
Diváckou radu byla součástí kandidátského projektu generálního ředitele Petra Dvořáka. AVPO ČR je zakládajícím členem Divácké rady.
V Divácké radě zastupuje AVPO ČR ředitelka Monika Jindrová.
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VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 2018
AVPO ČR uspořádala v průběhu roku následující vzdělávací akce:

Setkání ředitelů nad aktuálními tématy

Workshopy na aktuální téma

27. 2. 2018 Účetní a daňové novinky pro neziskové organizace

21. 3. 2018 Setkání s etiketou
27. 3. 2018 Jste připraveni na GDPR?
21. 5. 2018 Jak maximálně využít potenciál dobrovolníků
5. 9. 2018 Jak komunikovat s novináři
19. 9. 2018 Google AdWords
Networkingové akce
Před prezidentskými volbami jsme uspořádali dvě setkání s prezidentskými kandidáty:
•

3. 1. 2018 s Mirkem Topolánkem

•

9. 1. 2018 s Jiřím Drahošem

13. 3. 2018 Setkání držitelů Značky spolehlivosti se zástupci České
televize
Kutaté stoly:
6. 3. 2018 Sociální podnikání a sociální zemědělství
5. 6. 2018 Kde je hranice mezi sociálními a zdravotními službami?
Je možné tyto služby oddělit?

29. 5. 2018 Lidské zdroje a odměňování
25. 7. 2018 Aktuálními trendy v dárcovství a hodnocení neziskovek
4. 10. 2018 Vybrané povinnosti poskytovatelů zdravotních služeb
AVPO v terénu:
13. 2. 2018 – Charita ČR CARES Report, Evropský dům
9. 3. 2018 – Zlatý středník – porota
4. 4. 2018 – Inkubátor nápadů, Microsoft Praha
7. 4. 2018 – konference INSPO 2018
11. 4. 2018 – NGO Market 2018
13. až 14. 4. 2018 – BPW Equal Pay Day – ŽENY SOBĚ 2018, Praha
18.–20. 5. 2018 – Valná hromada ICFO(International Committee on
Fundraising Organizations), Mezinárodní konference Mexiko
25. 5. 2018 – Vila Čerych, seminář Nadace rozvoje občanské společnosti na téma Rozpaky z občanské společnosti
4. 9. 2018 – workshop RVNNO na téma absorpční kapacity a kofinancování NO
11. 9. 2018 – snídaně Empiria 21
25. 10. 2018 – konference Internetem bezpečně online, Karlovy Vary

9. 10. 2018 Financování sociální služeb

7. 11. 2018 – HR Days (na stánku členské organizace BPW ČR)

7. 12. 2018 Financování pacientských organizací

27. 11. 2018 – Křest kalendáře pomoci (Budupomahat.cz)

Konference

27. 11. 2018 – předávání Značky spolehlivosti v rámci Národních cen
za kvalitu, Pražský hrad

14. 3. 2018 Zacházení s léky v pobytových zařízeních sociálních služeb
29. 11. 2018 Konferenční den pro neziskové organizace

29. 11. 2018 – Profinetworking Empiria 21
4. 12. 2018 – Fórum udržitelného rozvoje

Setkání lektorů pro oblast správních rad
8. 8. 2018 Setkání vyškolených lektorů
Program – možnosti spolupráce ve vzdělávání a konzultační práci, propagace tématu; zpětná vazba na metodiku ke správním radám
Seminář Správní rady
15. 8. 2018 Správní rada – praktický průvodce
Letní škola
18.–22. 6. 2018 Tentokrát byly tématem argumentace, vyjednávání
a posilování vlivu.

11

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

ZNAČKA SPOLEHLIVOSTI
Značka spolehlivosti je zárukou pro dárce a veřejnost, že veřejně
prospěšná organizace řádně hospodaří se svěřenými prostředky.
4 hlavní přínosy Značky spolehlivosti:

Držitelé Značky spolehlivosti k 31. 12. 2018 – celkem 26 neziskových
organizací.
ALEN – sdružení žen postižených rakovinou, z.s.
Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s.

1.

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

Amelie, z.s.

2.

Dárci mají jistotu, že držitelé Značky spolehlivosti jsou pravidelně
kontrolováni, základní hodnocení probíhá každoročně, hloubkové
každý třetí rok.

Dejme dětem šanci, o.p.s.

3.

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

Diakonie ČCE – hospic CITADELA

4.

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

EDA cz, z.ú.

Praktické přínosy Značky spolehlivosti v číslech.

15 %

Držitelé Značky spolehlivosti získávají průměrně
o 15 % více prostředků od soukromých dárců.

DEBRA ČR, z.ú.
Děti patří domů, z.s.
Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí
Elim Vsetín, o.p.s.
Farní charita Česká Lípa
Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené, o.p.s.
Charita Olomouc
I MY, o.p.s.

Vyjádřeno v Kč to bylo v roce 2017
celkem:

IQ Roma servis, z.s.

175 873 828 Kč

Na počátku, o.p.s.

Lata – programy pro mládež a rodinu, z.ú.
Nadační fond / Nadace J&T

Nárůst oproti roku 2016
představoval:

Nadační fond Pink Bubble

16 343 823 Kč

Pestrá společnost, o.p.s.

OZP Akademie z.ú.
PFERDA, z.ú.

Uvádíme údaje z roku 2017, údaje za rok 2018 budeme mít k dispozici
až po vydání této výroční zprávy.
Neziskovky, které jsou držiteli Značky spolehlivosti, zachází s penězi
efektivně.

Pontis Šumperk, o.p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.
Tamtamy, o.p.s.
Tři, o.p.s.

78 % všech nákladů vynaloží držitelé Značky
spolehlivosti na naplňování poslání.

78
22

22 % prostředků spotřebují na vlastní
správu, propagaci a fundraising.

Vzdělávání hodnotitelů
Workshopy pro hodnotitele Značky spolehlivosti
13. 6. 2018 Podněty hodnotitelů pro úpravy a doplnění metodiky hodnocení, aktuální novinky z legislativy, aktuální zahraniční
trendy, informace z ICFO
18. 9. 2018 Aktualizace metodiky hodnocení a další podněty
pro budoucí směřování Značky spolehlivosti, legislativa, daně,
účetnictví
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FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJE
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA AVPO ČR 2018
Rozvaha k 31. 12. 2018 (v tis. Kč)
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Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018 (v tis. Kč)

Uvádíme zde vybrané údaje z účetní závěrky. Kompletní účetní závěrka ve složení rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce
je zveřejněna ve sbírce listin vedené příslušným restříkovým soudem.
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Výsledek hospodaření po zdanění v letech 2016–2018

159
0

-90

2016

2017

2018

Součet tří nejvyšších příjmů zaměstnanců v organizaci (hrubá mzda včetně odvodů za zaměstnavatele a odměn): 1 471 885,- Kč.
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CELKEM
mzdy – celkem

351 467,00

odvody – celkem

119 499,00

cestovné – valná hromada ICFO

47 312,22
138 950,00
12 000,00
16 572,91
685 801,13
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PORTFOLIO ZDROJŮ
2018
Členské příspěvky – 6,30 %
Příjmy z prodeje vlastních produktů – 16,34 %
Veřejné zdroje (ministerstva a úřady) – 43,11 %
Zahraniční partneři (účast v zahraničních projektech) – 4,53%
Firemní dárci – 29,68 %
Nadace a nadační fondy (domácí i zahraniční) – 0

Tabulka: Portfolio zdrojů AVPO ČR 2016–2018 (Kč)
Upřesnění zdrojů:
Veřejné zdroje = ESF projekt OP Zaměstnanost + Úřad vlády
Firemní dárci = Google, sanofi-aventis, s.r.o.
Individuální dárci – Lenka Kohoutová
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VYJÁDŘENÍ AUDITORA

Kompletní zpráva je k nahlédnutí v AVPO ČR.
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Poděkování
Společnosti sanofi-aventis, s.r.o. za podporu projektů zaměřených na rozvoj pacientských organizací.

Organizaci BuduPomahat.cz za pomoc s propagací aktivit asociace a jejích členů.

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

Děkujeme také všem dalším partnerům, členům, držitelům Značky spolehlivosti, dobrovolníkům a příznivcům AVPO ČR
za jejich podporu a spolupráci.

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
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