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Farní charita Česká Lípa
Farní charita Česká Lípa je na Českolipsku a Novoborsku poskytovatelem
devíti registrovaných i neregistrovaných sociálních služeb. Svým rozsahem
a počtem zaměstnanců patří mezi největší neziskové organizace v regionu.

Farní charita hostit každý rok šestici mladých
dobrovolníků ze zahraničí a stejný počet českých zájemců naopak vyslat na zajímavé zahraniční stáže.
POMOC PĚSTOUNŮM
Pracovnice Centra pro pěstounské rodiny
doprovází pěstounské rodiny z Libereckého,
Ústeckého a Středočeského kraje v rámci sociálně-právní ochrany dětí a poskytují jim odlehčovací péči, vzdělávání i sociální poradenství.
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA
Registrovaná sociálně aktivizační služba pro
rodiny s dětmi s názvem Startér poskytuje
na Novoborsku a Cvikovsku pomoc rodinám
s dětmi při překonávání jejich tíživé životní situace a existenčních problémů.
SOCIÁLNÍ UBYTOVNA
Azylové domy Farní charity Česká Lípa slouží matkám a otcům s dětmi, ale též celým rodinám.
Foto: Farní charita Česká Lípa

Byla založena před sedmnácti lety, organizačně
spadá pod Diecézní charitu Litoměřice a je členem Charity České republiky a mezinárodní
organizace Caritas. „Od roku 1999 postupně
provozujeme na Českolipsku a Novoborsku
služby pro matky či otce s nezaopatřenými
dětmi, pro sociálně slabé rodiny s dětmi i jednotlivce, pro děti ze sociálně vyloučených lokalit,
zdravotně hendikepované i pro lidi dlouhodobě
evidované na úřadu práce. Ročně poskytneme
skrze své služby pomoc bezmála 13 000 klientům,” říká s hrdostí o službách Farní charity
Česká Lípa Eva Ortová, která je již od počátku
její ředitelkou.
Farní charita Česká Lípa patří již po několik let
i mezi aktivní hybatele společenského dění
v České Lípě. Je organizátorem Tříkrálového
a Masopustního průvodu a tradiční nevodácké
Neckyády. Každoročně tyto akce navštíví bezmála 2 500 návštěvníků.
AZYLOVÉ DOMY
V České Lípě a v obci Dobranov provozuje Farní
charita Česká Lípa registrovanou sociální službu
Azylový dům Jonáš. Ženy, muži, matky, otcové,
ale i celé rodiny s dětmi, které se ocitnou v tísni,
zde nacházejí střechu nad hlavou a po dobu
až jednoho roku mohou též využívat asistenci
sociálních pracovnic.

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB
Volnočasový prostor pro převážně romské děti
ze sociálně vyloučené lokality Dubice poskytuje
Klub Koule NZDM. Sociální pracovníci zde motivují děti a mladistvé ke vzdělání a nezávislosti
na systému sociální pomoci.
ŠATNÍKY PRO SOCIÁLNĚ SLABÉ OBČANY
Ošacení pro lidi v nouzi je vydáváno zdarma
na poukázky od městských úřadů či za mírný
poplatek. Provozovny Charitního šatníku
se nacházejí v České Lípě a Novém Boru.
Zaměstnankyně šatníků se navíc starají o humanitární sklad ošacení v detenčním zařízení
v Bělé-Jezové.

V Novém Boru provozuje Farní charita Česká
Lípa v objektu města sociální ubytovnu pro
osoby s nízkými příjmy, které jsou s ohledem
na nedostatečné celkové majetkové a sociální
poměry ohroženy chudobou a sociálním vyloučením. Ubytovaní zde mají k dispozici i sociální
poradenství.
SOCIÁLNÍ PODNIK
Lidem znevýhodněným na trhu práce, zdravotně
handicapovaným, lidem bez přístřeší a lidem
nad padesát let poskytuje pracovní příležitost
Sociální podnik. Jeho hlavní činností jsou úklidy
domácností či firem a drobné dělnické práce.
Za dobu své působnosti si Farní charita Česká
Lípa získala respekt, dobré jméno a uznání od
řady spolupracujících subjektů, měst i dárců.
Důležitým faktorem jejího úspěchu je rovněž
kvalitní pracovní tým a jeho funkční struktura.

SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL
Zdravotně hendikepovaným dětem z celého
Českolipského okresu slouží dva tranzitní vozy,
které je vozí do školy a ze školy. Služba je nejen
úlevou pro rodiče v mnohdy komplikované péči,
ale též posiluje samostatnost a snižuje sociální
izolaci dětí.
PRÁCE S DOBROVOLNÍKY
Dobrovolnické centrum umožňuje lidem všeho
věku získat nové zkušenosti, a to nejen v rámci
služeb Farní charity Česká Lípa. Díky zapojení
do mezinárodního projektu Erasmus+ může

FARNÍ CHARITA ČESKÁ LÍPA
Dubická 992
47001 Česká Lípa
e-mail: info@fchcl.cz
telefon: 487 829 871, 774 116 412
www.fchcl.cz
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Klubíčko Beroun, z.ú.: Důležité je nebýt sám
Klubíčko je v berounském regionu pojmem, který je již 20 let pevně spjatý
s poskytováním komplexu terénních, ambulantních i pobytových sociálních služeb,
terapií, celoživotního vzdělávání a integrovaných volnočasových aktivit rodinám,
které pečují o děti a dospělé s těžkým zdravotním postižením.
si i na pravidelné využívání služeb mimo svou
rodinu. Většina našich klientů je naprosto odkázána na naši péči. Zajišťujeme jim nepřetržitý
dohled, pomoc a podporu při všech jejich činnostech. Rodinný charakter Klubíčka, individuální přístup ke každému klientovi, množství integrovaných volnočasových aktivit, zaměstnávání
pečujících osob a osob se zdravotním postižením a plánovaná výstavba nových bytů pro chráněné bydlení – to vše jsou důvody, proč služby
Klubíčka střídavě využívá cca 60 dětí i dospělých
z Berounska, Hořovicka, Kladenska, Rakovnicka,
z Prahy i z dalších míst ČR.
ČINNOSTI KLIENTŮ

Foto: Klubíčko Beroun, z.ú.

Klubíčko Beroun, z.ú. pečuje o děti a dospělé
(převážně s těžkým zdravotním postižením)
a o seniory. Klubíčko založili a vedou rodiče
postižených dětí, neboť v našem regionu neexistovaly služby, které by mohli pro své děti využívat. A tito rodiče také, spolu s řadou odborníků,
určují další rozvoj Klubíčka tak, aby byl co nejvíce
prospěšný rodinám, jejichž život je ovlivněn zdravotním handicapem.
Klubíčko funguje jako sociální firma. Přednostně
zaměstnáváme lidi se zdravotním postižením,
osoby dlouhodobě pečující o blízkého se zdravotním postižením a dlouhodobě nezaměstnané.
Na jaře roku 2016 jsme založili Sociální podnik
Klubák, z.ú., ve kterém vytváříme nová chráněná
pracovní místa pro zaměstnance se zdravotním
postižením.
Naším posláním je sdílet s rodinami pečujícími
o blízkého se zdravotním postižením náročnou
péči a umožnit tak postiženým život v jejich
přirozeném prostředí. Zároveň uživatelům služeb vytváříme podmínky pro navazování přirozených sociálních kontaktů mimo rodinu.
Poskytujeme jim tak prostor pro jejich seberealizaci, posilujeme jejich samostatnost, soběstačnost a pomáháme jim maximálně rozvíjet jejich
potenciál, ovšem s respektem k jejich potřebám.

13 lůžek a 4 přistýlky. V penzionu poskytujeme
registrované Odlehčovací služby a Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a Týdenní stacionář. Klientům zajišťujeme
i terapie (perličková koupel, masáže, multismyslová terapie snoezzelen, canisterapie, muzikoterapie, arteterapie) a nabízíme řadu kreativních
činností v různě zaměřených kroužcích. Klienti
s lehčím postižením mají možnost pracovat
v tréninkovém pracovišti a následně jim nabízíme
možnost zaměstnání v naší chráněné dílně.
Dále poskytujeme terénní sociální služby Osobní
asistence včetně asistované dopravy osob se
zdravotním postižením bezbariérově upraveným automobilem Dacia Dokker. Nabízíme též
integrované volnočasové aktivity a zajišťujeme
vzdělávání pečujících osob i informační servis
z oblasti sociálních služeb a legislativy.
V letošním roce budeme díky výtěžku
z Adventních koncertů České televize 2016
přistavovat novou multifunkční místnost, kde
vznikne tvořivá dílna a společenský koutek. Také
zrekonstruujeme podkroví Penzionu Klubíčko.
Tím zlepšíme zázemí našich služeb a budeme
moci zvýšit jejich kapacitu. Do budoucna plánujeme pro naše klienty vybudovat chráněné
bydlení.

NAŠE SLUŽBY

NAŠI KLIENTI

Na Vráži u Berouna provozujeme částečně bezbariérový penzion rodinného typu s nepřetržitým celoročním provozem. Jeho kapacita je

Někteří klienti naše služby využívají již řadu let.
Nejprve jezdili na pobyty spolu se svými rodiči.
Postupně se však naučili být samostatní a zvykli

Klienti jsou rozděleni do skupin podle svých
schopností. Každá skupina má během dne program přizpůsobený specifickým potřebám.
Klienti s lehčím postižením pracují pod vedením
Job-asistenta v Tréninkovém pracovišti Klubák,
kde si osvojují si základní pracovní návyky a jednoduché pracovní činnosti v provozním zázemí
Penzionu Klubíčko Vráž (nákupy potravin a příprava jednoduchých pokrmů, úklidy společných
prostor, praní a žehlení, péče o zahradu, údržbářské práce). V rámci celoživotního vzdělávání probíhá individuální vzdělávání klientů s cílem udržet
a rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti získané
ve vzdělávacích institucích.
Pomáháme klientům s vyřizováním osobních
záležitostí, učíme je pracovat s internetem, cestovat MHD, nakupovat a hospodařit s penězi
a obstarávat své osobní záležitosti. Snažíme se,
aby byli aktivními účastníky všech jednání, kterých se jich týkají (lékaři, úřady, zajištění potřebných pomůcek).
… ZÁVĚREM
Velké poděkování patří pracovníkům a dobrovolníkům Klubíčka. Jejich nadstandardní a zodpovědný přístup velmi často pozitivně oceňují
nejen klienti Klubíčka a jejich rodinní příslušníci,
ale i řada spolupracujících odborníků.
Velice si vážíme i podpory našich dárců a příznivců, kteří se konkrétními činy podílí na naplňování smysluplného poslání Klubíčka.

KLUBÍČKO BEROUN, Z.Ú.
Damilská 172,
266 01 Tetín
e-mail: info@klubickoberoun.cz
telefon: +420 722 955 596
www.klubickoberoun.cz
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ARPOK, O.P.S.
Nabízíme výukové programy a tematické dny
pro žáky, semináře pro
pedagogy a pro širokou veřejnost besedy
o aktuálních tématech dneška. Více informací o našich aktivitách
na www.arpok.cz.
Pro firmy umíme připravit zábavné (teambuildingové) odpoledne ve znamení témat, které hýbou
dnešním světem.

www.arpok.cz
Kontakt: info@arpok.cz
CENTRUM ROZVOJE
ČESKÁ SKALICE, O.P. S.
Nabízíme dva druhy služeb:

EDA CZ, Z. Ú.
Naším posláním je pomáhat rodinám dětí se
specifickými potřebami zvládat složité životní
situace.
Zastáváme názor, že odborníkem na vlastní dítě
má být rodič a ne instituce. Jsme oporou rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým a
dalším postižením. Poskytujeme profesionální
sociální službu rané péče, a to už více než 25
let. Působíme ve 4 regionech České republiky a
aktuálně pomáháme ve 216 rodinách. EDA dále
provozuje krizovou linku a chat EDA 800 40 50
60 pro rodiny, které se potýkají s těžkým úrazem
dítěte, závažnou diagnózou či postižením. Linka
slouží především jako psychologická podpora
rodinám ve chvílích krize. Naše služby jsme v roce
2015 rozšířili o Speciálně pedagogické centrum
EDA.

www.debra-cz.org
Kontakt: info@debra-cz.org

Pronájem prostor, ubytování

FOKUS VYSOČINA

Centrum rozvoje Česká Skalice sídlí v prvorepublikové vile, která je klenotem
české předválečné architektury a od roku 2003
slouží jako vzdělávací středisko. K pronájmu nabízíme velkou seminární místnost (pro max. 45
osob, ideálně 30) a malou seminární místnost
(pro max. 18 osob, ideálně 12), případně pronájem celého objektu. K dispozici pro případné
využití je též vstupní hala. K budově náleží rozlehlá zahrada s altány a jezírkem, kterou lze využít
ke cvičení, relaxaci či terapiím.

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

Vila skýtá také ubytování pro 25 osob (v 7 pokojích). Při pobytu lze využít celodenního stravování, zapůjčení techniky. V celém objektu je
možnost Wi-fi připojení.
Projektový management, poradenství v oblasti
veřejných zakázek
Již od roku 2008 nabízíme klientům z řad neziskových organizací, samospráv i podnikatelského
sektoru služby z oblastí zadávání veřejných zakázek a projektového managementu.

www.centrumrozvoje.eu
Kontakt: centrum@vilacerych.cz
DEBRA ČR, Z.Ú.
Navštivte náš charitativní
e-shop. Koupit v něm můžete krásný kalendář nebo diář,
který vydáváme v rámci každoroční osvětové kampaně
o nemoci motýlích křídel 12plus12. Dále nabízíme
cyklo doplňky v originálním “obvazovém” designu
DEBRA ČR. Nákupem těchto předmětů podpoříte projekty pro osoby s nemocí motýlích křídel
(Epidermolysis bullosa congenita – zkráceně EB).

www.debra-cz.org
Kontakt: info@debra-cz.org

www.fokusvysocina.cz/es-highlan

Kontakt: fokus.vysocina@fokusvysocina.cz

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

www.helppes.cz

Kontakt: info@helppes.cz

HESTIA – CENTRUM PRO
DOBROVOLNICTVÍ, Z.Ú.
Dobrovolnictví - jak na to?
SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST JE SMYSLEM I CÍLEM
NAŠÍ PRÁCE. Naše hodnoty
zprostředkováváme dobrovolníkům, organizacím i firmám, se kterými spolupracujeme.
Na základě našich zkušeností realizujeme vlastní
mentoringové programy, ve kterých dobrovolníci
poskytují účinnou podporu dětem, jejichž vývoj
je ohrožen nepříznivými vlivy.
Naše hodnoty: dlouhodobá spolupráce, oceňování dobrovolnické činnosti, vnímavost, ohleduplnost a společenská odpovědnost, rozvoj
osobnosti člověka a jeho působení v komunitě,
rozvoj občanské společnosti.
Usilujeme nejen o spolupráci mezi státním, veřejným, neziskovým i komerčním sektorem, ale
především o spolupráci mezi lidmi, kteří usilují
o týž cíl.

www.hest.cz

Kontakt: info@hest.cz

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

www.mikulasops.cz

Kontakt: info@mikulasops.cz

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

www.internetporadna.cz

Kontakt: recepce@internetporadna.cz
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IQ ROMA SERVIS, Z.S.
IQ Roma servis vytvořil po letech zkušeností
a ocenění, kvalitní a rozeznávané práce sociální
firmu Diversitas, s.r.o. (IČ: 293 76 271).
IQ Roma servis je 100% vlastníkem této firmy,
zisk je určen na podporu realizace služeb a
aktivit IQ Roma servis, z.s. V rámci této firmy
je provozována činnost Akademie Diversitas.
Cílem Akademie Diversitas je rozvoj lidského a organizačního potenciálu, specificky v
organizacích, jejichž hlavním posláním není
dosahování zisku. Činnost je zaměřena na
vzdělávací a poradenské aktivity s širokou
tematickou základnou, jež spojuje zaměření na
cílovou skupinu Romů a sociálně vyloučených.
Konkrétně nabízíme vzdělávací programy,
vzdělávací stáže, poradenskou činnost, případové konference.
VZDĚLÁNÍ JE CESTA – POJĎME PO NÍ
SPOLEČNĚ!

www.akademie-diversitas.cz

Kontakt: vzdelavani@akademie-diversitas.cz

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

Na naše služby můžete uplatnit náhradní plnění.
Nákupem u nás podporujete zaměstnávání osob
s postižením.

www.maturus.cz

Kontakt: produkce@maturus.cz

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

www.nfozp.cz , www.srdcervaci.cz

Kontakt: dotazy@nfozp.cz

NADACE
NEZISKOVKY.CZ
Co děláme?
Předáváme know-how
neziskovkám:
•

Pořádáme kurzy,
workshopy a rekvalifikace.

•

Konzultujeme konkrétní problémy a společně hledáme řešení.

www.kovoles-ops.cz

•

Vyznáme se v řízení organizace a vedení
lidí, fundraisingu, marketingu, legislativě
i účetnictví.

MATURUS, O.P.S.

O neziskovém sektoru máme dost informací
pro všechny:

Kontakt: kovoles@kolping.cz

Kdo jsme?
Maturus, o.p.s. se věnuje veřejně prospěšnému podnikání
v oblasti grafiky. Zaměstnává
kreativní lidi s handicapem
i bez něj. Současně nabízí tranzitní program,
ve kterém se mohou absolventi škol Jedličkova
ústavu a lidé s handicapem vzdělávat pod vedením zkušeného lektora v grafických a počítačových dovednostech.

•

Shromažďujeme fakta o českém neziskovém
sektoru včetně výzkumů a studií.

•

Píšeme o aktuálních veřejně prospěšných
aktivitách ve Světě neziskovek.

•

Mapujeme grantové výzvy, a každých 14 dní
je doplňujeme do Grantového diáře.

•

Zveřejňujeme volné pracovní pozice na Burze práce ve spolupráci s Jobs.cz.

•

Organizujeme NENE - Neziskový Networking ve spolupráci s BARD PR.

•

Jsme partnerem projektů, které mají
pozitivní dopad na českou společnost,
jako například #GivingTuesday, ocenění VIA BONA, Neziskovka roku a další.

www.neziskovky.cz

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

www.pestraspolecnost.cz, www.bezbatour.cz
Kontakt: admin@pestraspolecnost.cz

Podporujeme vzájemnou komunikaci:

Co nabízíme?

•

Propojujeme neziskovky, firmy a jednotlivce,
kteří hledají společnou řeč.

Grafické služby všeho druhu – od sazby výročních
zpráv, autorské ilustrace po kompletní firemní
design.

•

Vytváříme prostor pro vzájemnou komunikaci a inspiraci prostřednictvím soutěže
ŽIHADLO.
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Sociální bydlení: Mnoho proklamací
a zdlouhavá příprava s nejistým efektem
Je třeba si uvědomit, že v letech 1993 - 2009 bylo prodáno 70 – 75 % bytového fondu obcí a stát jednoznačně preferoval
bydlení vlastnické. Přístup k řešení této problematiky se omezil na finanční příspěvky na bydlení, což ale nebylo pro občany
s nízkými příjmy systémovým řešením. Naopak, využili toho podnikatelé, kteří levně skoupili zanedbané domy a rozjeli
tzv. „byznys s chudobou“. V důsledku toho vzrostl počet lidí bez domova či jinak vyloučených z bydlení. Odhaduje se, že jenom
mezi lety 2010 - 2015 se jejich počet zvýšil třikrát a nyní dosahuje téměř 190 000 osob. Stále se prohlubuje segregace rodin
ve vyloučených lokalitách, cesta z bezdomovectví je také velmi obtížná, často nereálná. Lze tedy konstatovat, že politika vlády
v oblasti bydlení za více jak 10 let nijak nereagovala na reálné problémy a potřeby těch nejzranitelnějších, a to bez ohledu
na strany, které právě měly vládní odpovědnost.

Sociální bydlení má v řadě evropských zemí dlouhou tradici. Důkazem je například komplex Fuggerei v bavorském Augsburgu, který byl založen už v 16. století.
Foto: High Contrast; Zdroj: Wikimedia.org

TROCHA HISTORIE
O sociálním bydlení, tedy dostupném bydlení pro
nízkopříjmové skupiny, se diskutuje mnoho let.
Přípravu zákona o sociálním bydlení doporučil
ombudsman již v roce 2003, ale až v roce 2007 se
tento zákon dostal do legislativního plánu vlády.
Tehdy jako úkol Ministerstva pro místní rozvoj. To
ale argumentovalo nutností dokončení procesu
deregulace nájemného a zákonem o sociálním
bydlení se nezabývalo. Poprvé se tento termín
dostal do dokumentů ministerstva až v r. 2011

v Koncepci bydlení do roku 2020, kde byla zmíněna potřeba sociálního bydlení pro lidi v bytové
nouzi. Přípravu Zákona o sociálním bydlení pak
ministerstvo v r. 2013 zastavilo. Zákon o sociálním
bydlení se dostal až do programového prohlášení
vlády v roce 2014, následně byla o rok později
schválená vládou Koncepce sociálního bydlení.
SOUČASNÝ STAV

na dávky. Existují dva typy: příspěvek na bydlení
je sociální dávkou a dostanou ho lidé, kteří na
přiměřené bydlení dávají více než 30 % příjmu
(v Praze 35 %); doplatek na bydlení patří mezi
dávky v hmotné nouzi a dosáhnou na něj ti, kterým ani s příspěvkem na bydlení nezbývá po zaplacení nákladů na ubytování na živobytí. Příspěvek
na bydlení v Česku pobírá měsíčně asi čtvrt milionu lidí, doplatků se vyplácí kolem 70 000.

Lidé, kteří nemají dostatek příjmů, aby zaplatili za
bydlení a ještě jim zbylo na živobytí, mají nárok

Majitelé ubytoven si záměrně účtují obrovské
sumy za naprosto nevyhovující prostory, protože
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většinu stejně zaplatí stát. Ministerstvo práce
a sociálních věcí přistoupilo ke snížení doplatku,
od kterého si vláda slibovala, že majitelé ubytoven ceny za bydlení sníží. Doposud platilo, že
stát lidem na ubytovně proplácel 90 % nákladů
na bydlení, nově je to o 10 % méně. Kritici této
změny oprávněně tvrdí, že tato opatření majitele ubytoven, kteří si ze státního doplatku udělali
výnosný byznys, nedonutí nájem snížit. Doplatí
na to znovu ti nejchudší, kteří budou muset
z vlastní kapsy zaplatit víc než doposud a o to
méně peněz jim zbyde na jídlo. Počet lidí s doplatkem na bydlení a objem vyplacených peněz se
v posledních letech stále zvyšoval. V současné
době dosahuje objem vyplacených peněz
doplatků na bydlení už 3 miliard korun. Paradoxně
až tato suma, která zatěžuje mandatorní výdaje
rozpočtu, přiměla vládu ke konkrétním krokům v
přípravě zákona o sociálním bydlení, který by měl
platit od října 2017. Příprava zákona však nabírá
zpoždění a není jisté, zda se jej podaří do konce
funkčního období této sněmovny schválit.
PŘÍČINY ODKLÁDÁNÍ ZÁKONA
O SOCIÁLNÍM BYDLENÍ
Zodpovědnost za zpracování normy si mezi sebou
resorty nejprve přehazovaly. Vedle Ministerstva
práce a sociálních věcí se na návrhu zákona
nyní podílejí také Ministerstvo pro místní rozvoj
a ministr pro lidská práva. Už toto zakládá obtížnost shody při klasickém hájení výhradně resortních zájmů. Navíc se zákon týká dalších klíčových
aktérů, jako jsou obce, poskytovatelé sociálních
služeb a budoucí klienti. Asociace NNO ČR proto
uspořádala na podzim roku 2016 konferenci
k sociálnímu bydlení, kam všechny tyto aktéry
pozvala a vyhradila zástupcům vlády, samospráv,
poskytovatelů a klientů samostatné bloky. Cílem
konference byla jak reflexe stavu přípravy zákona
o SB, tak vytvoření prostoru pro diskusi jednotlivých aktérů, kteří se na podobě této zákonné
normy nemohou dlouhodobě shodnout. Naší
ambicí bylo, aby si všichni začali vzájemně naslouchat a v důsledku toho korigovali své dosud
vyhraněné představy. Chtěli jsme odpověď
na otázku: „Co je pro Vás cílem sociálního bydlení,
a jakou formou ho má být z Vašeho pohledu
dosaženo? „ Podařilo se vyvolat širokou rozpravu,
zda současný stav navrhované legislativní úpravy
reaguje na potřeby všech zúčastněných stran.
Tato konference byla sice jen malým, nikoliv však
nevýznamným počinem, protože se podařilo mj.
definovat obavy, které budoucí podobu zákona
o sociálním bydlení provázejí, zejména od aktérů
mimo vládu - tedy od obcí, poskytovatelů, klientů
i běžných občanů. Níže uvádíme některé z nich.
SOCIÁLNÍ BYDLENÍ NEBUDE DOSTATEČNĚ
MOTIVAČNÍ
Zákon stanoví podmínky, které musí lidé plnit,
aby dostali podporu v podobě sociálního bydlení. Zároveň pomůže i proti vytváření ghett
nebo sociálně vyloučených lokalit. Sociální
pracovník obce by měl tyto osoby motivovat
k nalezení zaměstnání, řešení dluhové pasti a splácení dluhů. Bude pomáhat rodinám při výchově
dětí atd. Domácnosti se budou muset podrobit
tomuto systému, současně budou vedeny k přesunu do dostupného bytu již bez dohledu sociálního pracovníka. V aktuální podobě zákona však
zcela vypadly služby neziskových organizací,

které by se měly a chtěly do sociální práce efektivně zapojit.

přitom potřebují jen bydlení. Není třeba poskytovat jim navazující sociální služby.

ZÁKON STANOVÍ OBCÍM JEN POVINNOSTI
A OMEZUJE PRINCIP SAMOSPRÁVY

Zákon by neměl být nastaven v duchu všeobjímající péče státu, který sám nejlépe ví, co občan
potřebuje. Naopak, měl by umožnit takovou
podporu, jakou rodiny i obce považují za efektivní. Pronajímatelé (v tomto případě obce) jsou
také klienty tohoto zákona. Je nezbytné, aby
dostaly normu, kterou potřebují a která by zároveň neomezila jejich samostatné rozhodování.
Obce navíc kritizují, že připravovaný systém není
finančně zajištěn a že všechny zahltí velkou administrativou, což pro obce bude znamenat dodatečné náklady.

Obce mají již od roku 2000 (dle zákona o obcích)
povinnost uspokojovat potřeby svých občanů
v oblasti bydlení. Zákon o sociálním bydlení nabízí
cestu, jak výše uvedenou povinnost naplnit za
jasných pravidel a s garantovanými penězi, které
obcím pomohou síť sociálních a dostupných bytů
vybudovat. Obce budou dle Ministerstva práce
a sociálních věcí nadále držiteli hlavních rozhodovacích pravomocí. Budou rozhodovat komu, kdy a
jaký byt bude nabídnut k pronájmu. Ministerstvo
práce a sociálních věcí ale uvádí, že výši nájemného by mělo určovat Ministerstvo financí.
Rozdíl mezi sociálním a komerčním nájemným
by měl obcím kompenzovat stát vyrovnávacím
příspěvkem. Obce by měly mít možnost využívat
i byty jiných majitelů, kterým by rozdíl na nájemném uhrazený státem přeposílaly. Obava obcí
z nárůstu administrativy je celkem oprávněná,
protože o kompenzaci těchto nákladů se zákon
nezmiňuje.
ZÁKON VYVOLÁ VYSOKÉ NÁKLADY
NA STRANĚ OBCÍ
Obcím může vzniknout se zajištěním celého systému finanční ztráta. K pokrytí této ztráty budou
mít obce ze zákona právní nárok na dotace na
stavbu, opravu, pronájem a provoz sociálních
a dostupných bytů a dotace na oblast sociální
práce. To ale přinese další administrativní zátěž,
pro malé obce již nyní téměř neúnosnou.
STAROSTOVÉ SE BUDOU MUSET V KRÁTKÉ
DOBĚ POSTARAT O VELKÉ MNOŽSTVÍ OSOB
Bude trvat pět let, než zákon začne platit v plné
míře, bude tedy dostatek času se připravit. Úřady
práce budou pomáhat hledat vhodné bydlení i na
trhu, tak aby nevznikly problémy hlavně malým
obcím, kde nebude dostatek vhodných bytů.
Lidem v bytové nouzi bude muset obec zajistit
sociální byt do dvou let, od července 2023 by se
lhůta měla zkrátit na šest měsíců.

Zatím se předpokládá, že rozhodnutí o nároku
na sociální byt budou vydávat od listopadu 2018
úřady práce. Měly by tak dostat rok na přípravu.
To vyvolá změny v jejich organizaci. Proškolení
lidí a výběrová řízení na agendové systémy - tedy
opět výrazný nárůst administrativy i vlivu centrální instituce. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí by měla cílová skupina zahrnovat asi
390 000 lidí, a to pouze při zohlednění příjmů.
Když se bude brát v úvahu i majetek, nárok by
mělo méně lidí, což ale v praxi znamená, že by se
senioři, mladé rodiny s dětmi či zdravotně postižení měli zbavit automobilu, zahrádky či rekreační chaty.
Žádoucí shody dosud dosaženo nebylo. Systém
je nastaven „shora“, tedy rozhodující slovo
mají ministerstva a Úřad práce. Některá města
a obce už přitom řeší problém sociálního bydlení
samy a ve vlastní režii, na zákon nečekají. Je tedy
otázkou, zda by místo složité legislativní normy
nebylo efektivnější ponechat samosprávám iniciativu a nastavit pouze finanční normativy pro
kompenzace. Přijetí zákona o sociálním bydlení
však příliš neovlivní ani jeho potřebnost, ani jeho
kvalita. Rozhodujícím faktorem se jako vždy stane
kalkulace voličských preferencí a předvolební
strategie konkurenčních politických subjektů.

Ing. Martina Berdychová,
předsedkyně Asociace nestátních
neziskových organizací ČR

OBCE BUDOU DOSTÁVAT VYSOKÉ POKUTY
ZA NEPLNĚNÍ ZÁKONA
Některé obce nebudou schopny byty zajistit, a proto je v zákoně nastaven záchytný systém státu, který přebere odpovědnost za danou
obec. Pokuta se týká pouze těch obcí, které
nebudou chtít naplňovat zákon ze své vůle.
Případná pokuta se bude navíc odvíjet od závažnosti jednání.
VÝHODY KONCEPČNĚ ŘEŠENÉ
PROBLEMATIKY SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ
Udržování rodin a jednotlivců v přechodném ubytování je nákladnější a méně efektivní. Platforma
pro sociální bydlení uvádí, že přidělení finančně
dostupného bydlení je dlouhodobě téměř
21 krát účinnější v řešení bytové nouze, než cokoliv jiného. Zajištění bydlení pomáhá potřebným,
aby mohli dosáhnout žádoucích změn svého chování a jednání, což je předpokladem zařazení do
běžné společnosti. Některé rodiny a jednotlivci
8
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Jak rok 2017 zahýbe s online fundraisingem?
Vymezit online fundraising je v dnešní době čím dál tím těžší vzhledem k neustále více se propojujícímu světu online a offline.
Vztah, který začneme s dárcem online, může skončit jeho osobním zapojením do našich projektů a naopak, požádáme-li dárce
o dar osobně, často se k nám platba dostane čistě elektronickou cestou.

Podstatou peer to peer fundraisingu je, že vaši dárci oslovují další dárce za vás. Zdroj: Wikimedia.org

Pojďme se nyní na online fundraising podívat
jako na soubor nástrojů (komunikačních i jiných),
které se nacházejí v online prostředí. Na začátku
stojí webová prezentace, nejčastěji na vlastních
webových stránkách, dále sem spadá vše od prezentace na portálech (jakým je dnes například
Darujme.cz), využívání online platebních nástrojů,
prezentace a komunikace na sociálních sítích,
blogy, komunikace přes mobilní telefony, až po
velmi důležitý e-mail marketing. A co tedy tyto
nástroje ovlivňuje a jak ony ovlivňují dárcovství?
NARŮSTÁ POČET UŽIVATELŮ INTERNETU
I OCHOTA PLATIT ONLINE
V roce 2015 používalo v České republice internet více než 75 % obyvatel starších 16 let, tedy
kolem 6,6 miliónů lidí (zdroj: Český statistický
úřad, údaje za rok 2016 zatím nejsou k dispozici).
Alespoň jedenkrát týdně internet používá 71 %
populace. Z toho drtivá většina uživatelů používá internet právě pro komunikaci, ať již e-mailovou nebo na sociálních sítích. Největší poměr
uživatelů je ve věkové kategorii 16 – 24 let, ale
i v nejstarší kategorii (54 – 74 let) používá internet lehce nad polovinu obyvatel a navíc se jedná
o nejrychleji rostoucí kategorii uživatelů. Čísla
to možná nejsou překvapivá, nicméně pěkně
ilustrují, že online komunikace začíná být v podstatě nezbytností, a to i když je vaše dárcovská
základna spíše starší.
Roste také poměr uživatelů, kteří využívají
internetové bankovnictví nebo nakupují online.

Pro online fundraising to znamená rostoucí
poměr uživatelů, kteří využívají online platební
metody. V České republice se čísla blíží 60 %
uživatelů internetu (cca 45 % obyvatel), v čemž
jsme však lehce za evropským průměrem (53 %
obyvatel EU nakupuje přes internet). Podle průzkumu Dunham+Company z roku 2016 to však
nejsou jen mladí dárci, kteří preferují online
metody, v segmentu 40-59 let darovalo online
67 % dárců.[1]
Ve službě Darujme.cz, která neziskovým organizacím online zpracování darů nabízí, sledujeme
dlouhodobě narůstající podíl darů placených kartou, a to i u opakovaných darů. V loňském roce
objem plateb kartou činil 53 %.
MOBIL NA PRVNÍM MÍSTĚ
Jak uvádí Český statistický úřad ve svém shrnutí
Informační společnost v číslech 2016: „V posledních třech letech sledujeme zajímavý vývoj
ve využívání internetu. V populaci osob starších
16 let je nepatrně více uživatelů internetu než
počítače. Je to způsobeno rozmachem chytrých
telefonů a jiných přenosných zařízení, která jsou
často využívána také k přístupu na internet.“[2]
Narůstající počet přístupů k internetu přes
chytré telefony vede k doporučením zaměřovat se při designu služeb a webových stránek primárně právě na mobilní telefony. Global
Web Index, sledující dlouhodobě a celosvětově
chování digitálních zákazníků, uvádí zaměření

na mobile-first jako jedno hlavních doporučení
pro rok 2017.[3]
STAGNACE V SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
Už nějakou chvíli se v digitálním světě mluví
o tzv. selhání obsahu (content collapse) v sociálních sítích a tento trend se potvrdil i v minulém
roce. Sociální sítě začínají být přeplněny komerčním obsahem na úkor osobního. Uživatelé jsou
na sociálních sítích stále více pasivní. Stávají se
z nich spíše příjemci obsahu, sami nový obsah
nevytváří. Také se snižuje zapojení uživatelů –
v řeči Facebooku méně sdílení a lajků. Abyste
udrželi svůj dosah na sociálních sítích, začínají
být nezbytné investice do placených reklam
a také investice do lidí, kteří se o vaši sociální prezentaci starají.
Stojí za to též zmínit, že v České republice v roce
2015 poprvé nedošlo k meziročnímu nárůstu uživatelů sociálních sítí.[2] Stále se však jedná o třetinu obyvatelstva nad 16 let, nepřekvapivě nejvíce v kategorii 16 -24 let, kde sociální sítě využívá
89 % mladých. Nejoblíbenější sociální sítí celosvětově zůstává Facebook.
POZORNOST SE UPÍRÁ ZPĚT NA E-MAIL
MARKETING
Vzhledem k předchozímu se pozornost v online
fundraisingu a marketingu obecně vrací k e-mailům a předpokládá se posilování pozice e-mailové
komunikace. I čísla u nás mluví pro tento trend.
9
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TRENDY

Statistiky dárcovského portálu Darujme.cz. Zdroj: Sdružení VIA, z.ú.

V České republice používá e-maily 93 % uživatelů internetu (71 % populace), což je téměř dvakrát více než uživatelů sociálních sítí. Při e-mail
marketingu nezapomeňte na již zmiňovaný trend
nárůstu uživatelů chytrých telefonů. Uvádí se,
že přes polovinu e-mailů je v dnešní době otevřeno právě přes mobilní telefon.

který pomalu přichází i k nám a ustaluje se jako
jedna z forem fundraisingu – tzv. peer to peer
fundraising.

VAŠI DÁRCI OSLOVUJÍ NOVÉ DÁRCE
ZA VÁS

Podstatou je, že příznivec organizace (nazýváme
ho ambasador) žádá své okolí o dar pro danou
organizaci. Principiálně se nejedná o novinku, nicméně digitální technologie, a především rozmach
komunikačních služeb a sociálních sítí přináší
nové možnosti a značně peer to peer fundraising usnadňují. Velké online fundraisingové portály ve světě již pár let dárcům nabízejí možnost
si takovou výzvu jednoduše založit. V Darujme.
cz jsme tuto možnost otevřeli letos v lednu také.
Než jsme novinku na portále spustili, poskytovali
jsme trochu podpultově po dva roky možnost
založení výzvy na testovacích stránkách, které
však měly, co se týče darování, plnou funkcionalitu. Zájem byl větší, než jsme očekávali, a výzvy
byly často úspěšné. V průměru se cílová částka,
kterou si ambasadoři vytyčili, vybrala z 90 %.

Ukazuje se také, že pokud dárci reagují na výzvy
o dar na sociálních sítích, nejedná se tolik o výzvy
samotných organizací jako o výzvy jejich přátel,
kteří žádají o podporu pro nějaký projekt nebo
dobročinný účel.[1] Jedná se o dlouhodobý trend,

Peer to peer fundraising je cesta pro vaše dárce
a příznivce, jak mohou ještě více podpořit vaši
činnost. Na sociálních sítích vám také pomůže
udržet pozornost pro vaši organizaci. Platí totiž,
že obsah sdílený jinými uživateli vzbuzuje větší

Dobrá komunikace přes e-mail, ať už se jedná
o výzvy k darování nebo informování o činnosti
organizace, bude klíčová pro získání i udržení
individuálních dárců. E-maily stále přináší více
darů než sociální sítě a předpokládá se, že počet
uživatelů e-mailu bude ještě narůstat. Podle
výzkumu Dunham+Company 20 % amerických
dárců darovalo v roce 2015 na základě e-mailové výzvy[1]. Jak uvádí portál Nonprofit Tech for
Good: „E-mail ještě nedosáhl svého vrcholu“.[4]

zájem než obsah sdílený institucemi. Bude-li
využívání tohoto typu fundraisingu u nás aspoň
trochu kopírovat zahraniční trendy (a zatím to
vypadá, že ano) bude to v následujících letech
zajímavá oblast, která by neměla uniknout vaší
pozornosti.

Lukáš Hejna, Radka Bystřická, Darujme.cz

Poznámky
Dunham+Company: Survey Shows Aging
Donors Most Likely to Give Online

[1]

[2]
Český statistický úřad: Informační
společnost v číslech 2016
[3]
Global Web Index: The 10 Boggest Trends
to Watch Out For in 2017

Nonprofit Tech for Good: 5 Nonprofit
Technology Trends to Watch in 2017
[4]
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NÁZOR

Transparentnost není kvantitativní veličina
Více veřejných registrů, více zveřejňovaných dat, více předpisů a kontrol.
To vše ještě neznamená více transparentnosti.
Tažení proti korupci a zneužívání veřejných prostředků ani po několika letech neustává. Do rolí
hrdinů této bezmála svaté války se rádi staví
politici, neziskové organizace i mluvčí různých
neformálních iniciativ. Často v této souvislosti
zaznívá slovo transparentnost. Právě široce prosazovaná transparentnost má prý být štítem
i mečem, který nás před korupcí a vším podobným neřádstvem ochrání. Jenže jak už to bývá,
jednoduchá líbivá hesla ještě negarantují skutečně dobrá řešení. Z účinné zbraně se snadno
může stát nepříjemné břemeno, které překáží
a vystavuje nás naopak ještě většímu nebezpečí.

Nedávno bylo svedeno další kolo bitvy o tzv.
Registr smluv. AVPO ČR se nepřipojila k neziskovkám, které prosazovaly, aby se povinnost
zveřejňovat smlouvy, týkala co nejširšího okruhu
subjektů. Nebyli jsme a nejsme přesvědčeni, že
lepšího hospodaření s veřejnými prostředky lze
docílit budováním drahých registrů, do kterých
budou desetitisíce úřadů, organizací a podniků
vkládat miliony dokumentů. Takový registr možná
pomůže rozkrýt konkrétní kauzy, možná dokonce
bude představovat překážku pro konkrétní nekalá
jednání, vždy však zůstane především nástrojem
represe. Nepřispěje k posílení důvěry ve společ-

zpracují a vloží do sbírky listin řadu dokumentů
nad rámec současných povinností.
Rozhodně nejde o to, že bychom chtěli něco
zamlčovat. Neziskovky, které zastupujeme, jsou
zvyklé na kontroly a samy hledají cesty, jak přehledně a srozumitelně informovat své dárce
i širokou veřejnost o svých činnostech a hospodaření. Odmítáme se však, aby transparentnost
našich členských organizací byla poměřována
jen na základě množství zveřejňovaných dokumentů, jejichž věcnou správnost a soulad s realitou nedokáže bez dalšího kontextu nikdo posoudit, správce rejstříku nevyjímaje. Budeme raději,
když se naše členské neziskovky místo zpracovávání zbytečností soustředí na rozvoj svých
veřejně prospěšných činností a státní orgány pak
na efektivní kontrolu stávajících povinností, které
považujeme za dostatečné.
A co tedy vlastně znamená transparentnost
podle AVPO ČR? Je to především přístup a způsob myšlení. Naše členské organizace vedeme
k tomu, aby ve svých výročních zprávách a na
webových stránkách podávaly stručné a dobře
srozumitelné informace o tom, co a jak dělají,
jak hospodaří nebo jak vypadá jejich organizační struktura. Není třeba se přitom předhánět, kdo o sobě publikuje více. Každého ostatně
může zajímat něco jiného a sebelépe zpracovaná výročka nemůže vyhovět všem. Proto coby
neméně důležitou složku transparentnosti vnímáme otevřenost, která znamená, že se zájemci
o jakékoli další informace bude vždy někdo věnovat a jeho otázky v přiměřené době zodpoví.

Aleš Mrázek
Článek původně vyšel na blogu autora:
http://mrazek.blog.ihned.cz/

Výroční zprávy bylo nutné sepisovat už ve starověku. Podle nás by ale mohly být stručnější a srozumitelnější.
Foto: Marie-Lan Nguyen; Zdroj: Wikimedia.org

Naše asociace (Asociace veřejně prospěšných organizací ČR – AVPO ČR) má prosazování transparentnosti přímo ve svém poslání.
Sdružujeme a zastupujeme neziskovky, které
poskytují nejrůznější veřejně prospěšné služby.
Prostředky na svoji činnost získávají naše členské
organizace od soukromých dárců i z veřejných
zdrojů, proto trváme na tom, že by transparentnost měla patřit mezi jejich hlavní charakteristiky. Transparentnost však chápeme odlišně od
převládajícího pojetí a nemyslíme si, že je beze
zbytku vynutitelná.

nosti, která je skutečným kořenem problému,
neboť je sám plodem apriorní podezřívavosti
a nedůvěry.
Ostře proti jsme vystoupili, když se mezi pozměňovacími návrhy k zákonu o registru smluv objevil takový, který povinnost zveřejňovat smlouvy
rozšiřoval i na některé typy neziskových organizací. Stejně tak odmítáme aktuální návrh zákona
o statusu veřejné prospěšnosti, podle kterého
by status rovnající se jakémusi státem posvěcenému razítku kvality měly získat neziskovky, které
11
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POZVÁNKA

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
ASOCIACE VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH ORGANIZACÍ ČR
Srdečně zveme všechny zástupce členských organizací na valnou hromadu AVPO ČR!
TERMÍN: 24. 4. 2017, 10:00 – 14:00 hodin
MÍSTO: Evropský dům Praha, Jungmannova 24, Praha 1 (prostory jsou berbariérové)
PROGRAM:
1. informace o členské základně AVPO ČR;
2. schválení výroční zprávy za rok 2016;
3. schválení rozpočtu na rok 2017;
4. volba nových členů správní rady;
5. aktuální informace o probíhajících projektech;
6. aktuální informace o legislativě (status veřejné prospěšnosti aj.);
7. různé.
Prosíme registrujte se ZDE.
Valné hromady se nemusí účastnit pouze statutární osoba. Na základě plné moci může
pověřit též svého zástupce.

Valná hromada se uskuteční v rámci projektu AVPO ČR – profesionální služby pro servisní NNO, který byl podpořen
z Operačního programu Zaměstnanost. Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002239.
12
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KALENDÁŘ

Zpráva o aktivitách AVPO ČR
v prosinci 2016 až březnu 2017
PROSINEC 2016
7. 12.

Uskutečnila se první část strategického plánování AVPO ČR za účasti zástupců členských
organizací.
13. 12.

Účast zástupců AVPO ČR na vyhodnocení prvního ročníku svátku dárcovství GivingTuesday
v ČR.
14. 12.

Proběhla další snídaně AVPO ČR v kavárně
Bílá vrána.
21. 12.

Jednání ředitelky AVPO ČR se zástupci správní
rady Nadace Vodafone – diskuze o možnostech
budoucí spolupráce.
LEDEN 2017
9. 1.

Účast zástupců AVPO ČR na zasedání Sekce
sociálních služeb Unie zaměstnavatelských svazů
ČR (UZS ČR).
19. 1.

V kavárně Bílá vrána proběhla další snídaně
AVPO ČR, hostem byl předseda ODS pan
Petr Fiala.
25. 1.

Uskutečnila se porada týmu hodnotitelů Značky
spolehlivosti.
27. - 28. 1

Strategické plánování AVPO ČR.
ÚNOR 2017
AVPO ČR zahájila spolupráci s PR agenturou
ADison. Předmětem spolupráce je propagace
Značky spolehlivosti.
8. 2.

Setkání ředitelky AVPO ČR se zástupci Nadace
ČEZ – diskuze o možnostech budoucí spolupráce.
9. 2.

Účast tajemníka AVPO ČR na setkání Pracovní
skupiny pro velká data Rady vlády pro nestátní
neziskové organizace (RVNNO).
13. 2.

Proběhlo setkání se zástupci Nadace Neziskovky.cz
– diskuze o podmínkách další spolupráce.

14. 2.
Proběhlo setkání ředitelky AVPO ČR s předsedkyní Asociace nestátních neziskových organizací ČR (ANNO ČR) – příprava memoranda
o spolupráci.
20. 2.

Ve spolupráci s Ministertvem financí a
Generálním finančním ředitelstvím proběhl
seminář na téma Elektronická evidence tržeb
(EET) a neziskové organizace, určený pro členy
AVPO ČR i zástupce dalších NNO.

Bulletin AVPO ČR vydáváme za finanční podpory
Operačního programu Zaměstnanost: reg. č.
projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002239
a Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro
nestátní neziskové organizace.

21. 2.

Účast tajemníka AVPO ČR na setkání zástupců
střešních neziskových organizací k tématu individuálního dárcovství, které organizovala RVNNO.
28. 2.

Setkání držitelů Značky spolehlivosti.
28. 2.

Účast zástupců AVPO ČR na setkání Sekce
nestátních neziskových organizací UZS ČR.
BŘEZEN 2017
21. 3.

Účast tajemníka AVPO ČR na valné hromadě
Unie zaměstnavatelských svazů ČR (UZS ČR).
23. 3.

Prezident a tajemník AVPO ČR vystoupili na
zasedání Ústavně právního výboru Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR.
25. 3.

Prezentace AVPO ČR a Značky spolehlivosti
na veletrhu INSPO.

Obrázek na obálce:
Sbírka pro nezávislé odbory ve Štětíně
během krize v roce 1980.
Foto: Stefan Cieślak
Zdroj: Wikimedia.org
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