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Člen AVPO ČR se PředstAVuje

BunKR, O.P.s. 

Jablunkovská 110, 
739 61 Třinec

e-mail: info@bunkr.cz 
telefon: +420 731 444 370
www.bunkr.cz 

Bunkr, o.p.s.
Již 15 let uplynulo od chvíle, kdy jsme se v roce 2003 sešli poprvé. Bylo nás pár kamarádů 
– dobrovolníků a založili jsme občanské sdružení Bunkr, klub mladých. Od té doby se snad 
vše představitelné změnilo. Ze skupiny nadšenců je dnes profesionální organizace, která  
v současné době působí nejen na Třinecku, ale i v Bohumíně a Novém Jičíně. Stále se učíme, 
zkoušíme, hledáme … 

Od února 2014 je Bunkr obecně prospěšnou 
společností. Aktuálně máme 17 pracovníků  
na HPP a s dalšími 50 kolegy spolupracujeme  
na DPP. Jsme nezisková organizace, která reaguje  
na tíživé životní situace dětí a mladých lidí, dopro-
vází je k dospělosti a podporuje jejich sociální 
vazby v rodině i v komunitě. Zabýváme se pre-
vencí, řešíme příčiny, ne následky. 

 
Již malé děti si stavějí své bunkry, kde 
je jim dobře. utíkají do nich také před 
různými problémy. naše kluby jsou  
pro mladé lidi útočištěm ...

PROVOZujeMe třI nÍZKOPRAHOVÉ 
KluBY BunKR

nízkopraháč je klub, který se snaží být zajímavý  
a bezpečný pro všechny mladé lidi od 13 do 20 let, 
kteří jsou raději venku než doma, kteří se nudí nebo 
rádi jen tak lenoší, mají vyhraněné názory nebo jsou 
naopak ztraceni v záplavě příležitostí. Rádi by něco 
dělali, ale nemůžou nebo nechtějí chodit do kroužků. 
Mají starosti, otázky, zažívají nesnadné situace,  
a přitom se jim nedostává dostatečné pozornosti. 
informujeme je, podporujeme, nabízíme odbor-
nou pomoc, a také ovlivňujeme jejich životní styl  
a hodnoty.

našim záměrem je, aby kluby byly atraktivní  
a aby v nich byl prostor pro různé aktivity. Chceme 
podporovat mladé lidi, aby se uměli rozhodovat, 
věděli, co chtějí dělat, jak chtějí žít, a uměli zvládat 
i těžké situace.

teRÉnnÍ PROGRAMY - stReetWORK

Motivujeme klienty k pozitivní změně a smě-
řování (někým být, někam patřit, někam mířit). 
Zvyšujeme také kompetence klientů, např.  
k učení, k řešení problémů, ale také ty sociální, 
občanské a pracovní. uschopňujeme klienty  
k samostatnosti a kreativitě a podporujeme  
je v realizaci aktivit a nápadů.

Za měsíc nachodí pracovník streetu zhru-
ba 105 km. Průměrná hmotnost street 
batohu je 8,5 kg.

PROjeKt BeZ nudY 

Dlouhodobě vytváří sice neokázalý, ale 
za to bezpečný prostor pro mladé lidi  
k seberealizaci a ověřování jejich doved-
ností . nenápadně tak přispívá k men-
š ímu p lý t ván í  časem a potenciá lem 
mladých a rozšiřuje možnosti ne zcela orga-
nizovaného a výkonově orientovaného vyžití  
ve městě. Projekt zastřešuje dvě funkční volno-
časové aktivity, které mají již svou historii, místo  
a funkci. Jedná se o Studentský tým, posky-
tuj ící zázemí pro nápady středoškoláků  
a o hudební zkušebnu Bunkryt, kde nacházejí 
podporu mladé kapely.

POdPORA KOMunItY A PĚstOunsKÉ PÉČe

Od ledna 2013 jsme od Města třinec převzali 
Komunitní centrum Borek, které je místem, kde  
se mohou lidé z Borku potkávat, trávit společně čas  
a sdílet spolu problémy i radosti. usilujeme o oslovení 
celé komunity, tedy dětí, mladých lidí, dospělých, jednot-
livců a zároveň celých rodin. nabízíme proto komplex 
aktivit určených různým věkovým skupinám, chceme 
vycházet z reálných podmínek a specifik lokality.  Rovněž  
v roce 2013 jsme vpluli do nové oblasti Služby pěstounům. 
Doprovázíme a vzděláváme cca 25 pěstounských rodin.

PReVentIVnÍ KAMPAŇ HulÍŠ? 

Celý název kampaně, který zní „Hulíš? ne*urvi si zdraví 
víc, než musíš!“ odráží skutečnost, že jsme se téma 
„hulení“ rozhodli otevřít skutečně poctivě a přinášet 
k němu potřebné a pravdivé informace. Reakce žáků 
i učitelů nás přesvědčila, že tento krok byl pouhým 
začátkem a preventivní kampaň se stane naší výzvou.

sOusedsKÉ snÍdAnĚ 

Velmi nás burcuje téma osamělosti a lhostejnosti  
ve společnosti. Kousek náměstí v třinci jsme opako-
vaně proměnili na místo zvoucí k zastavení se a pobytí 
v družném rozhovoru s většinou cizími lidmi, aby se  
z nich po několika minutách stali známí ze sousedství. 

už od roku 2005 naše aktivity obohacují zahraniční 
dobrovolníci prostřednictvím Programu eRASMuS+, 
který je přínosem nejen pro samotné dobrovolníky, 
ale také pro celou naši organizaci, klienty, děti a mladé 
lidi, se kterými pracujeme, stejně jako pro celou místní 
komunitu. Dobrovolníci se učí česky a seznamují  
se s místními lidmi i naší kulturou a zvyky. Každý dob-
rovolník se stává součástí našeho pracovního týmu. 
už jsme hostili přes 40 dobrovolníků.

Život neziskové organizace přináší většinou mnoho 
nejistot týkajících se finančního zajištění, na druhé 
straně je však spojen i s jednou velkou jistotou, totiž 
že pomoc a podpora konkrétnímu člověku má smysl. 
A tato jistota nám dává sílu vypořádat se se vším, co 
nás na naší cestě potkává.

Mgr. Roman Brzezina

Foto: Bunkr, o.p.s.



BULLETIN 1/2018

3

Už 15 let v NAUTIS pracujeme ve jménu 
spokojenějšího života lidí s autismem
„V Národním ústavu pro autismus budujeme od jeho vzniku v roce 2003 systém 
celoživotní podpory nejen pro osoby s autismem, ale též pro jejich rodiny,“ 
představuje organizaci její ředitelka Magdalena Thorová. 

tRendY

Letní tábor. Foto: NAUTIS

Člen AVPO ČR se PředstAVuje

nÁROdnÍ ÚstAV PRO AutIsMus, Z.Ú.  

Brunnerova 1011/3, 
163 00 Praha 17–Řepy 

e-mail: nautis@nautis.cz
telefon: +420 284 684 959
www.nautis.cz

ZA sAMOstAtnÝ A nAPlnĚnnÝ 
ŽIVOt lIdÍ s AutIsMeM

národní ústav pro autismus, z.ú. (nAutiS) podává 
pomocnou ruku nejen dětem a dospělým s poru-
chou autistického spektra (PAS), ale i všem těm, 
kteří o ně pečují nebo jim poskytují své služby, 
tedy rodinám, institucím a odborné veřejnosti. 
„už 15 let je posláním organizace poskytovat 
lidem s autismem prostřednictvím systému celo-
životní podpory takové služby, aby se vzdělávali, 
užívali si života i pracovali. 

Aby mohli být co nejvíce samostatní, spokojení  
a co nejméně osamělí. Zároveň nám jde i o to, aby 
rodiny osob s autismem žily naplněný život,“ shr-
nuje zaměření různorodých činností organizace 
Magdalena thorová, ředitelka nAutiS.

CO ZnAMenÁ MÍt dIAGnÓZu PAs

epidemiologické studie uvádějí 1-2 případy PAS 
na 100 osob (podle šířky diagnostických krité-
rií). Potencionálně tedy žije v České republice 
100 000-200 000 osob s PAS. Každý rok se pak 
narodí v České republice okolo 1 000–2 000 dětí 
s PAS nebo obtížemi, které se PAS blíží.

Autismus je poruchou vývoje sociální interakce  
a komunikace. Jde o vrozenou odlišnost ve vývoji 
a fungování mozku, která způsobuje, že člověk  
s diagnózou PAS se chová a myslí jinak než vět-
šinová společnost kolem něj. Má potíže v komu-
nikaci a nedokáže adekvátně reagovat na běžné 
situace. 

Prototyp osoby s autismem neexistuje. Osoby  
s autismem mají sice mnoho společného, ale 
zároveň se od sebe i výrazně odlišují. Stejnou  
diagnózu sdílí lidé nadprůměrně inteligentní i lidé  
s poruchami vývoje intelektu, hovorní i nemluvící, 
uzavření i společenští, pasivní i hyperaktivní, děti 
úzkostné i bez pudu sebezáchovy. Všem osobám 
s touto diagnózou nicméně autismus komplikuje 
život. Dopad autismu na člověka a na jeho rodinu 
lze považovat za závažný a handicapující. Péče  
o člověka s autismem od dítěte po seniora 
je velice individuální a náročná. 

to je jeden z důvodů, proč služby pro tuto cílo-
vou skupinu v ČR nejsou poskytovány v dosta-
tečném objemu. například pobytové zařízení pro 
lidi s autismem a těžkým problémovým chováním, 
které nAutiS od roku 2009 provozuje v libčicích 
nad Vltavou, je celorepublikově ojedinělé. 

Povědomost o autismu je dosud značně nízká,  
a to nejen mezi širší veřejností, ale i mezi odbor-
níky a rodinami dětí s PAS. Z tohoto důvodu  
se stále populárnějšími stávají neověřené a někdy  
i nebezpečné metody, které slibují zázračná 
uzdravení. lidé s autismem a jejich rodiny často 
čelí nepochopení ze strany veřejnosti, děti  
i dospělí se potýkají se šikanou, dospělí si obtížně 
hledají zaměstnání. „lidé s autismem a jejich 
rodiny potřebují nejvíce porozumění. Proto jed-
nou z oblastí, kterou považujeme za velmi důle-
žitou, je systematická osvěta odborné i laické 
veřejnosti vycházející z vědeckého přístupu  
k autismu. tento rok nás čeká již 7. ročník osvětové 
kampaně POROZuMĚt AutiSMu, která startuje 

vždy v souvislosti se Světovým dnem porozu-
mění autismu připadajícím na 2. duben. V rámci 
kampaně v nAutiS realizujeme ucelený pro-
gram osvětových, vzdělávacích a kulturních akti-
vit. Mezi stěžejní patří Cena APlAuS, fotosou-
těž O nejlepší fotku v modrém, nasvícení budov  
na modro, nAutiS FeSt nebo odborná konfe-
rence Autismus v praxi,“ říká Magdalena thorová. 

CelOŽIVOtnÍ POdPORA nAutIs

„V nAutiS jsme si vědomi toho, že pro budoucí 
spokojený život dítěte s autismem i jeho rodičů 
je klíčové včasné potvrzení nebo vyvrácení 
podezření na diagnózu poruchy autistického 
spektra, proto jednou ze služeb, které nabízíme, 
je diagnostika,“ popisuje Magdalena thorová. 
následuje péče o rodinu s předškolním dítě-
tem ze strany týmu pracovníků včasné inter-
vence, služby jim také poskytuje Mateřská škola 
při národním ústavu pro autismus. Ve Speciálně 
pedagogickém centru, jehož je nAutiS zřizova-
telem, jsou sestavovány podklady pro individu-
ální vzdělávací programy a je poskytováno pora-
denství v oblasti zařazování dětí do předškolních  
a školních zařízení. Vyškolení terapeuti vedou 
individuální i skupinové nácviky sociálních doved-
ností nebo analyzují a řeší problémové chování. 
Pro dospělé s PAS jsou určeny programy podpo-
rovaného zaměstnávání. uplatnění našly osoby 
s autismem i v sociálním podniku nakladatelství 
PASPARtA, jehož je nAutiS zřizovatelem.  
V rámci uceleného systému vzdělávání  
je ročně proškoleno okolo 2 000 zájemců z řad 
pečujících osob i odborné veřejnosti. nAutiS  
je také členem mezinárodních organizací 
Autism-europe a ASHOKA. „nyní se chystáme 
na vybudování interaktivního internetového 
portálu AutismPort, zpřístupňujícího informace 
o autismu v jednoduché, názorné a uživatelsky 
příjemné formě. Od března rovněž funguje náš 
nový web, který naleznete na www.nautis.cz. 
Zkrátka se snažíme ve svém úsilí nepolevit a neu-
stále přicházet s novými nápady pro upevňování 
komplexního modelu péče o lidi s autismem a lidi 
kolem nich,“ uzavírá Magdalena thorová. 

Veronika Šturmová
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HestIA – CentRuM PRO 
dOBROVOlnICtVÍ, Z.Ú.

dobrovolnictví - jak na to?
Společenská odpovědnost je 
smyslem i cílem naší práce.  
naše hodnoty zprostředko-
váváme dobrovolníkům, orga-
nizacím 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 ob-
čanské společnosti.
usilujeme nejen o spolupráci mezi státním, ve-
řejným, neziskovým i komerčním sektorem, ale 
především o spolupráci mezi lidmi, kteří usilují 
o týž cíl.

www.hest.cz
Kontakt: info@hest.cz

CentRuM ROZVOje 
ČesKÁ sKAlICe, O.P.s.

nabízíme dva druhy služeb:
 
Pronájem prostor, ubytování
Centrum rozvoje Česká Skali-
ce sídlí v prvorepublikové vile, 
která je klenotem české před-
válečné 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 vyu-
žití je též vstupní hala. K budově náleží rozleh-
lá zahrada s altány a jezírkem, kterou lze využít 
ke cvičení, relaxaci či terapiím. Vila skýtá také 
ubytování pro 25 osob (v 7 pokojích). Při pobytu 
lze využít celodenního stravování, zapůjčení tech-
niky. V celém objektu je možnost Wi -fi připojení.
Projektový management, poradenství v oblasti 
veřejných zakázek 
Již od roku 2008 nabízíme klientům z řad nezis-
kových organizací, samospráv i podnikatelského 
sektoru služby z oblastí zadávání veřejných zaká-
zek a projektového managementu.

www.centrumrozvoje.eu
Kontakt: centrum@vilacerych.cz

sluŽBY A PROduKtY ČlenŮ AVPO ČR

PestRÁ, 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 lep-
ší byznys – prožitkový workshop komunikace 
s osobami se zdravotním postižením. Workshop 
je určen firmám a institucím poskytujícím služ-
by či pracovníkům, kteří jsou v přímém kon-
taktu se svými klienty. Cílem je připravit za-
městnance na komunikaci a poskytnutí služby 
lidem s různými druhy zdravotního postižení. 
Hlavními cílovými skupinami jsou lidé s těles-
ným, zrakovým a sluchovým postižením. Každé 
školení je šité na míru danému sektoru (ban-
kovnictví, telko, poradenství, atd.), včetně vy-
tipování vhodných služeb pro tuto klientelu. 

Cestovní agentura Bezbatour
Sociální podnik Pestré společnosti zprostředko-
vává zájezdy významných tuzemských cestov-
ních kanceláři. Zákazník si přes webové stránky 
www.bezbatour.cz může vybrat ze široké na-
bídky zájezdů do celého světa. Svým náku-
pem přispívá na výcvik asistenční psů Pestré 
společnosti, aniž by zaplatil o korunu navíc. 
CA Bezbatour zaměstnává lidi se zdravot-
ním postižením a mimo jiné nabízí i zaručeně 
bezbariérové zájezdy v ČR i zahraničí. Spolu-
pracujeme pouze s renomovanými a vyzkou-
šenými cestovními kancelářemi, které nabí-
zejí vysokou kvalitu poskytovaných služeb. 

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

POBYtOVÉ ReHABIlItAČnÍ 
A ReKVAlIFIKAČnÍ stře-
dIsKO PRO neVIdOMÉ dĚ-
dInA, O.P.s.

Středisko Dědina poskytuje 
2 registrované služby 
občanům se zrakovým po-
stižením, sociální rehabilitaci a sociálně 
terapeutické dílny.

Dále provádíme specifické rekvalifikační kurzy 
v těchto oborech:
•	 nevidomý a slabozraký masér,
•	 základy obsluhy PC,
•	 obsluha osobního počítače,
•	 ruční tkadlec/tkadlena,
•	 dráteník/drátenice,
•	 pracovník v kartonáží výrově,
•	 pomocné práce v keramické dílně.

návazně jsou v jednotlivých dílnách zaměstnáni 
osoby se zrakovým postižením na vymezených 
chráněných pracovních místech. Celkem stře-
disko zaměstnává 20 osob ZtP.

www.dedina.cz
Kontakt: dedina@dedina.cz

InteRnetPORAdnACZ, O.s.

nabízíme pronájem pro-
stor v centru Olomouce 
za výhodné ceny (konzul-
tační místnosti, PC učebna). 
K dispozici je projek-
tor, flipchart a notebook.
nabízíme pronájem výstav-
ních mříží za výhodné ceny. Mříže jsou vhodné 
pro výstavu fotografií, obrazů či dalších umě-
leckých děl.

www.internetporadna.cz
Kontakt: recepce@internetporadna.cz

MIKulÁŠ365, O.P.s.

Pomáháme rodičům nalézat 
způsoby řešení rozvodu nebo 
rozchodu a vyrovnat se s jeho 
dopady.
Pořádáme:
•	 skupinová setkání rodičů (moderované, ano-

nymní sdílení zkušeností);
•	 tematické semináře (zasadí konkrétní téma 

do souvislostí a pomůžou pochopit chování 
členů rodiny);

•	 asistované předávání dětí (pomáhá při kon-
taktu 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

FOKus VYsOČInA

nabízíme náš evidenční sys-
tém Highlander. Jedná se 
o on -line databázi určenou 
pro evidenci výkonů v soci-
álních službách. Systém je 
vhodný zvláště pro organiza-
ce, 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.

http://www.fokusvysocina.cz/es-highlander_sluzby
Kontakt: fokus.vysocina@fokusvysocina.cz

ARPOK, O.P.s.

nabízíme výukové programy 
a tematické dny pro žáky, semi-
náře 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

deBRA ČR, Z.Ú.

navštivte náš charitativní 
e-shop. Koupit v něm mů-
žete krásný kalendář nebo 
diář, který vydáváme v rámci 
každoroční osvětové kampa-
ně o nemoci motýlích křídel 
12plus12. Dále nabízíme cyklo doplňky v originál-
ním “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
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MOMO CHRudIM, 
O.P.s.

Momo Chrudim, o.p.s. vy-
tváří prostor pro kreativní 
tvoření s ovčí vlnou, pro 
práci s přírodními materi-
ály, prostor pro tradiční řemeslnou výrobu. tento 
prostor otevíráme dospělým lidem s mentálním, 
tělesným a zdravotním postižením, kterým tak 
umožňujeme získávat pracovní zkušenosti a do-
vednosti vedoucí k co nejvíce samostatnému  
a nezávislému životu. Realizujeme tvůrčí a vzdělá-
vací kurzy pro širokou veřejnost. nabízíme mož-
nost zastavovat se, naslouchat sobě i druhým, 
tvořit, vyzkoušet si tradiční řemesla. K tvůrčí práci 
s ovčí vlnou vedeme také děti a mládež. Výrob-
ky dílny prodáváme v našem obchůdku, na na-
šem eshopu – http://www.plstime.cz, na fleru.cz 
 a u našich smluvních partnerů. 

www.devcatkomomo.cz
Kontakt: info@devcatkomomo.cz

sluŽBY A PROduKtY ČlenŮ AVPO ČR

nAdAČnÍ FOnd 
PRO POdPORu 
ZAMĚstnÁVÁnÍ OsOB 
se ZdRAVOtnÍM 
POstIŽenÍM (nFOZP)

Jsme nadační fond pro 
podporu zaměstnávání osob se zdravotním po-
stižením. A co vlastně děláme?

neJen, Že zaměstnáváme osoby se zdravotním 
postižením, pomáháme jim hledat práci a učíme 
firmy je zaměstnávat. Ale tAKÉ aktivně zasahu-
jeme do tvorby legislativy a pomáháme s nasta-
vením pravidel grantů komerčních firem i státní 
správy. A nAVÍC JeŠtĚ pomáháme pacientům 
s konkrétními diagnózami a jako Srdcerváči zís-
káváme 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

HelPPes – CentRuM 
VÝCVIKu PsŮ PRO 
POstIŽenÉ, O.P.s.

Zajišťujeme výcvik a předá-
vání asistenčních, vodících, 
signálních a terapeutických 
psů pro osoby s nejrůznějšími 
typy postižení.
Přednášíme na témata:
•	 využití psích pomocníků a o životě a potře-

bách 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 cani-
sterapii, přednášky, ukázky).

www.helppes.cz
Kontakt: info@helppes.cz

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 pro-
vozována činnost Akademie diversitas. Cílem 
Akademie Diversitas je rozvoj lidského a orga-
nizačního potenciálu, specificky v organizacích, 
jejichž hlavním posláním není dosahování zis-
ku. Činnost je zaměřena na vzdělávací a pora-
denské aktivity s širokou tematickou základ-
nou, jež spojuje zaměření na cílovou skupinu 
Romů a sociálně vyloučených. Konkrétně na-
bízíme vzdělávací programy, vzdělávací stáže, 
poradenskou činnost, případové konference. 

VZDĚlÁnÍ Je CeStA – POJĎMe PO nÍ SPO-
leČnĚ!

www.akademie-diversitas.cz
Kontakt: vzdelavani@akademie-diversitas.cz

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 rodi-
nám, 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 repub-
liky a aktuálně pomáháme ve 216 rodinách. 
eDA dále provozuje krizovou linku 800 40 50 
60 a chat edA pro rodiny, které se potýkají 
s těžkým úrazem dítěte, závažnou diagnózou či 
postižením. linka slouží především jako psycho-
logická podpora rodinám ve chvílích krize. naše 
služby jsme v roce 2015 rozšířili o Speciálně 
pedagogické centrum eDA.

www.eda.cz
Kontakt: info@eda.cz

tAMtAMY, O. P. s.

Posláním tamtamy o.p.s. je 
přispívat k integraci znevý-
hodněných skupin na trhu 
práce.

nabízíme:
•	 běžný i generální úklid domácností;
•	 pravidelný úklid bytových domů;
•	 úklid kanceláří a jiných nebytových prostor;
•	 mytí oken a výloh;
•	 čištění koberců;
•	 žehlení prádla;
•	 drobné řemeslné práce;
•	 babysitting.

www.tamtamyops.cz
Kontakt: info@tamtamy.cz

PORAdnA PRO 
InteGRACI, Z. Ú.

na základě dlouhodobé praxe 
nabízíme cizincům pobývají-
cím legálně na území České 
republiky bezplatné sociální 
a právní poradentství. našim 
cílem je pomáhat cizincům začlenit se do běž-
ného života v české společnosti, najít si bydlení, 
práci nebo školu.

Cizincům, kteří do ČR přichází, poskytujeme:
•	 sociální poradenství;
•	 právní poradenství;
•	 poradenství týkající se rodiny a vzdělávání 

dětí
•	 zajišťujeme doučování dětí;
•	 výuku českého jazyka pro všechny věkové 

skupiny;
•	 realizujeme informační kampaně, přednášky, 

workshopy a další aktivity.
Poradna pro integraci provozuje sociální podnik, 
JAZYKOVOu ŠKOlu CZeCH in. Jejím hlavním 
cílem je podpořit rychlé začlenění dětí s odliš-
ným mateřským jazykem do české společnosti 
a mezi vrstevníky, a to právě prostřednictvím 
jejich výuky češtiny. Škola také nabízí jazyko-
vé kurzy pro veřejnost (angličtina, španělština, 
ruština, a další dle poptávky). Jazyková škola je 
sociálním podnikem také proto, že část jejich 
příjmů je využívána na podporu cizinců trvale 
žijících v České republice.

www.p -p -i.cz, www.czechinskola.cz
Kontakt: info@p -p -p. cz

MAtuRus, O.P.s.

Kdo jsme?
Maturus, o.p.s. se věnu-
je veřejně prospěšnému 
podnikání v oblasti grafi-
ky. 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 vede-
ním zkušeného lektora v grafických a počítačo-
vých dovednostech.

Co nabízíme?
Grafické služby všeho druhu – od sazby výročních 
zpráv, autorské ilustrace po kompletní firemní 
design.
 
na naše služby můžete uplatnit náhradní plnění. 
nákupem u nás podporujete zaměstnávání osob 
s postižením.
www.maturus.cz
Kontakt: produkce@maturus.cz

nabízí vaše neziskovka také  
zajímavé produkty a služby?
Chcete o nich dát vědět  
i ostatním členům a příznivcům AVPO ČR?
Využijte příležitost a vložte vaši nabídku  
na webové stránky www.avpo.cz 
Publikované nabídky zveřejníme i v dalších číslech 
Bulletinu AVPO ČR.
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PRÁVnÍ RÁdCe

Zakládáme nadaci a nadační fond
Nadace a nadační fondy jsou jedinými zástupci fundací v našem právu. Jsou upraveny zákonem 89/2012 Sb. občanským 
zákoníkem. Fundace je právnická osoba, která byla vytvořena vyčleněním majetku za určitým účelem. 

Rozdíl mezi nadací a nadačním fondem (nF) 
je především v tom, že nadace v ytvář í 
na da čn í  j i s t inu v  min imá ln í  ho dnotě  
500 000 Kč, která je v íceméně nedo-
t knute lná  ( je j í  sn í že n í  je  m ožné je n  
za př ísných zákonem stanovených pod-
mínek). Oproti tomu nF může do něj vlo-
žený majetek bez obav spotřebovat. Právě  
z důvodu ochrany vloženého majetku je 
právní úprava nadace podstatně kom-
plexnější než u nF. nadace nesmí v rámci 
své hlavní činnosti podnikat . nF naopak 
může podnikat bez omezení jak v hlavní, 
tak i ve vedlejší činnosti. Jak nadaci, tak i 
nF lze založit i pořízením pro případ smrti 
(závětí), tato možnost však zatím není pří-
liš využívána. 

Vhodnost právních forem pro ten který 
případ je v neziskovém sektoru obecně  
problematická a zejména subjektivní. 

Co lze, velmi zjednodušeně, říci  
o nadacích a nF?

•	 Ani jedna z těchto forem nemá 
členy, nejsou tedy vhodné pro 
aktivity založené na členské 
základně;

•	 jsou vhodné pro aktivity, jejichž 
podstatou je „sběr a přerozdělo-
vání“ finančních prostředků;

•	 nadace se hodí pro bezpečné 
dlouhodobé „umístění“ majetku. 
nF je pro tento účel vhodný 
méně. 

Struktura orgánů je u obou fundací obdobná. 
Statutárním orgánem je správní rada, kon-
trolním orgánem dozorčí rada nebo revi-
zor. nadace zřizuje dozorčí radu povinně, 
pokud jej í nadační kapitál (peněžní vyjá-
dření nadační j istiny) dosáhne alespoň 5 
milionů Kč; u nF je volba na zakladateli . 
Minimální počet členů správní i dozorčí 
rady je 3 (ačkoli, podle některých výkladů, 
u nF postačují členové 2).

ZAlOŽenÍ nAdACe

nadační (zakládací) listina nadace vyžaduje 
formu veřejné listiny (notářského zápisu). 
Peněžit ý vk lad zakladatele v minimáln í 
hodnotě 500 000 Kč se vkládá na zvláštní  
k  tomu zř í zený bankovn í  účet .  Pokud 
j e  p ře d m ět  v k la d u n e p e n ě ž i t ý  (n a p ř.  
nemovitost),  v yžaduje se jeho ocenění 
znalcem. 

nadační listina musí obsahovat alespoň:
•	 název a sídlo nadace;
•	 údaje o zakladateli;
•	 vymezení účelu, pro který  

se nadace zakládá; 
•	 údaj o výši vkladu každého zakla-

datele; 
•	 údaj o výši nadačního kapitálu;   
•	 počet členů správní rady i jména  

a bydliště jejích prvních členů  
a údaj, jakým způsobem členové 
správní rady za nadaci jednají; 

•	 počet členů dozorčí rady i jména  
a bydliště jejích prvních členů, 
případně, není-li dozorčí rada zři-
zována, jméno a bydliště prvního 
revizora;

•	 určení správce vkladů;
•	 podmínky pro poskytování 

nadačních příspěvků, případně 
okruh osob, jimž je lze poskyt-
nout, nebo okruh činností, jež 
nadace může vzhledem k svému 
účelu vykonávat, anebo určení, 
že tyto náležitostistanoví statut 
nadace.

Vydání statutu je u nadace povinné. Statut 
nadace upraví alespoň způsob jednání orgánů 
nadace a podmínky pro poskytování nadačních 
příspěvků, případně též okruh osob, kterým 
je lze poskytovat. Statut může vydat zaklada-
tel společně s nadační listinou, jinak jej vydá po 
předchozím souhlasu dozorčí rady správní rada 
do jednoho měsíce ode dne vzniku nadace. 

ZAlOŽenÍ nAdAČnÍHO FOndu

Zakládací listina nadačního fondu může být 
sepsána i ve formě soukromé listiny (s úředně 
ověřenými podpisy zakladatelů). Peněžitý vklad 
zakladatele (jehož minimální hodnota není sta-
novena) lze složit i v hotovosti k rukám správce 
vkladu. Předmět případného nepeněžitého 
vkladu i v případě nF podléhá ocenění znalcem. 

Poznámka: 

Je čestné podotknout,  
že na formu zakládací listiny a způsob 
složení vkladu jsou v případě nF různé 
názory. i některé rejstříkové soudy 
zastávají (nesprávný) postoj,  
že založení nF vyžaduje formu notář-
ského zápisu, nebo že vklad je nutno 
složit na bankovní účet před podáním 
návrhu na zápis do rejstříku. 

Zakládací listina nadačního 
fondu obsahuje alespoň:

•	 název a sídlo nadačního fondu; 
•	 údaje o zakladateli;
•	 vymezení účelu, pro který se nadač-

ní fond zakládá;
•	 údaj o výši vkladu, popřípadě o jeho 

nepeněžitém předmětu; 
•	 počet členů správní rady i jména  

a bydliště jejích prvních členů a údaj, 
jakým způsobem členové správní 
rady za nadační fond jednají; 

•	 počet členů dozorčí rady i jména  
a bydliště jejích prvních členů, nebo 
jméno a bydliště prvního revizora; 

•	 určení správce vkladů;
•	 podmínky pro poskytování příspěvků 

z majetku nadačního fondu nebo vy-
mezení okruhu činností, jež nadační 
fond může vzhledem k svému účelu 
vykonávat. 

Vydání statutu není u nadačního fondu povinné.

Každá právnická osoba vzniká až okamžikem 
zápisu do veřejného rejstříku. návrh se podává 
na formuláři, který je třeba vyplnit elektronicky  
na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti: 
https://or.justice.cz/ias/iform/index.html?0. 

Přílohami návrhu jsou zpravidla:
•	 zakládací (nadační) listina;
•	 souhlas s umístěním sídla;
•	 prohlášení správce vkladu o složení 

vkladu (případně spolu s potvrzením 
banky o složení vkladu, je-li vklad 
vkládán na bankovní účet);

•	 prohlášení o vnesení předmětu ne-
peněžitého vkladu včetně znalecké-
ho posudku, je-li vkládán nepeněžitý 
vklad;

•	 čestná prohlášení všech členů orgá-
nů nadačního fondu o způsobilosti  
k výkonu funkce a ochotě tuto 
funkci převzít;

•	 zápis ze zasedání správní rady 
(event. dozorčí) rady o volbě před-
sedy tohoto orgánu;

•	 živnostenské oprávnění vystave-
né na nadaci/nadační fond, má-li 
některá ze zapisovaných činností 
povahu živnosti (zpravidla jen čin-
nost vedlejší).

Všechny uvedené dokumenty, vyjma zápisu  
ze zasedání správní/dozorčí rady, vyžadují úředně 
ověřený podpis. to neplatí u nadační listiny 
nadace, která má, jak již bylo uvedeno, povinně 
formu notářského zápisu. 

Petr Vít
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GdPR

Vnitřní předpis pro zacházení s osobními údaji
Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů 2016/679 (GDPR), které vejde v platnost 25. 5. 2018, zavádí v čl. 5 odst. 2 tzv. 
princip odpovědnosti správce, dle nějž je správce osobních údajů odpovědný za dodržení zásad pro jejich zpracování  
a zároveň má povinnost toto na vyžádání doložit.

nástroji, jejichž prostřednictvím je možné soulad 
zpracování s legislativou prokázat, jsou:

•	 záznamy o činnostech zpracování;
•	 pověřenec pro ochranu osobních 

údajů (DPO);
•	 kodexy chování;
•	 možnost získání osvědčení „GDPR 

compliance“.

Přijetí kodexů či osvědčení jsou ryze dobro-
volné, zatímco záznamy o činnostech zpracování 
jsou povinné pro všechny podniky a organizace  
s počtem nad 250 zaměstnanců a/nebo pro 
organizace spravující zvláštní kategorie osob-
ních údajů. Jmenování pověřence pro ochranu 
osobních údajů je povinné pro správce, jejichž 
hlavní činnost spočívá v rozsáhlém, pravidelném 
a systematickém monitorování subjektu údajů 
nebo rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií 
údajů, pokud je správcem orgán veřejné moci či 
veřejný subjekt.

jmenovat pověřence nemusí  
zdaleka všichni.

AnAlÝZA dAt

Aby bylo možné prokázat soulad zpracování  
s obecným nařízením, je třeba mít důkladně ana-
lyzovaná zpracovávaná data fyzických osob. 
Zpracováním osobních údajů je zejména: shro-
máždění, zaznamenání, uspořádání, strukturo-
vání, uložení, nahlédnutí, pozměnění, zpřístup-
nění, přenos, zkombinování, odstranění či zničení.

dARY Od PÁR tIsÍCIKORun AŽ PO MIlIÓnY

takováto analýza je složitá záležitost, proto  
je vhodné sumarizovat osobní údaje subjektů 
údajů do složek (tzv. datasetů), které mají stejný 
účel a právní důvod pro zpracování. Příkladem 
může být docházkový systém, software pro 
mzdy, firemní vozy nebo tým zaměstnanců na 
webových stránkách. V těchto datesetech jsou 
shodné typy osobních údajů a všechny jsou zpra-
covávány na základě stejného právního důvodu. 
u mzdových zpracování je právním důvodem 
„smlouva“ u informací o zaměstnancích na webo-
vých stránkách je právním důvodem „souhlas“.  

Často dochází k záměně těchto datasetů s jiným 
typem skupiny, např. „Zaměstnanci“, u nichž 
organizace spravuje tytéž informace, avšak je 
velice pravděpodobné, že zpracování probíhá  
na základě různých právních důvodů.

Po přiřazení právního důvodu a účelu zpracování 
jednotlivým datasetům přichází na řadu hod-
nocení rizik. Způsob hodnocení rizik není dán 
zákonem. Je to činnost, které by se měli zúčast-
nit řídící pracovníci a, je-li jmenován, i DPO. na 
shromáždění se účastníci shodnou, jaká rizika 
fyzickým osobám přináší konkrétní zpracování 
jejich osobních údajů. V případě, že existuje riziko, 
navrhnou možnou systémovou nebo organizační 
úpravu tak, aby bylo minimalizováno.

Příkladem může být zasílání elektronických 
výplatních pásek zaměstnancům nezabezpeče-
nou emailovou poštou. toto může představovat 
pro zaměstnance značné nebezpečí a to i přesto,

 

že je na základě smlouvy zasílání elek-
tronických výplatnic povoleno. Je proto 
třeba tuto cestu zabezpečit. Možností je 
několik. Jednou z nich může být šifrování 
e-mailů či zasílání zaheslovaných výplatnic.

Jiným příkladem je využívání free cloudových 
služeb. Poskytovatelé cloudu většinou negaran-
tují ochranu dat. Je tedy odpovědností organi-
zace zabránit úniku dat (ať již záměrným odci-
zením či ztrátou pochybením). Je proto vhodné 
ukládat data na vlastní chráněný server, případně 
využít zpoplatněných úložišť s převzetím odpo-
vědnosti poskytovatele.

OBsAH sMĚRnICe 

Ve chvíli, kdy je hotová celková analýza, je možné 
určit způsob prokázání souladu zpracování  
se zákonem o ochraně osobních údajů. Pokud  
se na správce nevztahují povinné nástroje 
(záznamy o činnostech zpracování nebo jmeno-
vání pověřence), je možné zvolit z těch volitel-
ných, tedy certifikaci nebo přijetí kodexů chování. 
Kodexy chování by měly být uveřejněny na strán-
kách úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)  
a měly by být tímto dozorovým orgánem odsou-
hlaseny. Vzhledem k tomu, že ÚOOÚ stále 
žádný kodex chování nevydal, je určitou mož-
ností sepsání vlastní interní směrnice i přesto, 
že obecné nařízení o ochraně osobních údajů se 
o interní směrnici nezmiňuje. V zásadě je třeba, 
aby směrnice obsahovala souhrnný popis naklá-
dání s osobními údaji v dané organizaci a dále  
veškerá opatření k minimalizaci rizik pro subjekty 
údajů.

Stane se díky GDPR ze spamů pouze muzeální záležitost? 
The Spam Museum in Austin, MN at dusk; Autor: Darb02; Zdroj: Wikimedia.org
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GdPR

jAnA PAVlOVIČOVÁ

Absolvovala 
Přírodovědeckou 
fakultu v oboru Biologie  
na univerzitě Jana 
evangelisty Purkyně. 
Při studiu pracovala 
jako nezávislý editor  
a v neziskovém sektoru 
jako dobrovolný lektor 
mimoškolní výchovy 
žáků. Po studiích zdo-
konalovala své jazykové schopnosti při roč-
ním pobytu na novém Zélandu, kde posléze 
působila na pozici Control Specialist ve spo-
lečnosti turners and Growers. Od roku 
2016 se věnovala marketingu ve společnosti 
Spravait s.r.o., kde se zabývala výhradně tex-
tovou tvorbou v souvislosti s bezpečností  
na internetu a ochranou osobních údajů.  
V této souvislosti se začala zabývat obecným 
nařízením eu 2016/679 (GDPR) a získala certi-
fikaci pověřence pro ochranu osobních údajů. 
Dnes je součástí týmu společnosti 22HlAV 
s.r.o., kde zejména pečuje o klientskou data-
bázi, smluvní vztahy a public relations a věnuje 
se aktivně oblasti ochrany osobních údajů. 
Zabývá se převážně poradenstvím v oblasti 
ochrany osobních údajů a praktickou imple-
mentací požadavků vyplývajících z obecného 
nařízení eu (GDPR).

společnost 22HlAV s.r.o. nabízí  
v oblasti GDPR komplexní služby. nabídku 
a ceník služeb naleznete na adrese:  
https://www.22hlav.cz/ceny. 

Členové AVPO ČR mohou uplatnit slevu 
ve výši 20 %.

STUDIUM PUBLICISTIKY – speciální nabídka  
pro členy AVPO ČR a držitele Značky spolehlivosti

AVPO ČR v rámci podpory vzdělávání svých 
členů opět nabízí ve spolupráci s Vyšší odbor-
nou školou publicistiky 16 míst pro zájemce  
o studium publicistiky. Školné je plně hra-
zeno AVPO ČR. 

Různé formy studia jsou ve standardní stu-
dijní zátěži tříleté, se závěrečnou absolventskou 
zkouškou (DiS., diplomovaný specialista). Studijní 
zátěž je možné přizpůsobit individuálním potřebám  
a rozložit ji mezi semestry a ročníky. 

Vyšší odborná škola publicistiky
www.vosp.cz

PřÍKlAd OBsAHu sMĚRnICe V ORGAnIZACI:

sPOluPRACujeMe
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Bezpečnost dat v neziskovce
Doba se zostřuje a internetové prostředí se stále více prolíná s reálným (dříve offline) životem. Málokdo se pohybuje v prostředí, 
které není počítačově propojené. Navíc už stoprocentně nepoznáme, co je pravda, co by mohla být pravda a co je lež. Pojem 
„bezpečí“ a „bezpečnost“ také získává nové konotace. O to důležitější jsou pravidla bezpečného chování na internetu.

It BeZPeČnOst

Pravidla bezpečného sexu jsou většině popu-
lace srozumitelná a dokáže se jimi (minimálně  
v bdělém stavu) většina lidí řídit. Přesto 
titíž lidé ignorují podobně základní pra-
vidla bezpečného chování na internetu  
a stejně tak bezpečného nakládání s údaji, 
které zákony naší země považují za osobní 
nebo dokonce citlivé. není rozhodně na 
škodu si je trochu zopakovat. A nepůjde jen  
o obligátní hesla.

POuŽÍVejte OCHRAnu POČÍtAČe 
A dAlŠÍCH ZAřÍZenÍ 

Jak banální. Pokud se nechcete (počítačově) 
nakazit, použijte ochranu ve formě antiviro-
vého programu, který je schopen chránit vás 
nejen před „šmejdy z vesmíru“, které můžete 
nevědomky nasbírat svým pohybem po inter-
netu, ale v lepším případě také před aktivními 
útočníky, kteří se k vám snaží dostat. Ano,  
k vám osobně.

Počítač totiž není jen laptop nebo krabice pod 
stolem, ale také router, zařízení, jehož prostřed-
nictvím se doma, v kanceláři nebo kdekoliv jinde 
připojíte do světové sítě. A telefon se samo-
zřejmě také počítá mezi zařízení, která mohou 
být napadena. Routery je potřeba kvalifikovaně 
nastavit, aktivovat firewall (ochranu před útoky), 

ideálně povolit připojení jen konkrétních 
zař ízení ,  ostatní odmítat a ubezpečit  
se, že vstupní heslo pro obsluhu routeru 
je silné.

Router se nastavuje přes adresu v pro-
hlížeči, např. 192.168.1.1 nebo podobnou. 
Ptejte se svého it technika, nebo dodava-
tele. tato zařízení se vyrábějí v ohromných 
počtech převážně na tchaj-wanu. Pro zku-
šeného útočníka není velký problém ovlá-
dat takto celé počítačové sítě. Děje se to.

1 .  Rada:  ujistěte se,  že používáte 
aktuáln í  ant iv irový program a že 
jsou chráněna a  správně nastave-
na všechna vaše zař ízení .  Kdo za 
to u vás zodpovídá?

neMusÍte BÝt nA KAŽdÉ WIFI

Víte, ke komu se př ipojujete, když vyu-
ž í v át e  ve ře j n o u  w i f i  v  č e k á r n ě ,  ve 
vlaku, na let išt i ,  v kavárně a na všech 
o s t a t n í c h  ve ř e j nýc h  m í s t e c h?  V í t e ,  
že hesla, kterými se v takové síti přihlašujete 

k f iremnímu e-mailu, internet bankingu,  
na Facebook nebo kamkoliv jinam, mohou být  
z a  u r č i t ý c h  o k o l n o s t í  z a c h y c e n a  
a samozřejmě zneužita?
Ve ř e j n é  w i f i  s í t ě  b y c h o m  v e  v l a s t-
n í m  z á j m u  m ě l i  v y u ž í v a t  m a x i m á l n ě 
p ro  č t e n í  v e ř e j nýc h  zd ro j ů  -  m a g a -
z ínů,  zpráv,  j í zdních řádů nebo soubor-
n é h o d í l a  J .  W.  G o et h a .  Kd y ž  p ot ře -
b u j i  z a p l a t i t  j í z d e n k u ,  t e d y  p o u ž í t 
platební kartu, jsem paranoidní a připoj ím  
s e  p ř e s  s vé h o  m o b i l n í h o  o p e r á t o r a , 
kde je  r i z iko zneuž i t í  přenášených dat 
v ýrazně nižš í než v př ípadě veřejné wif i . 
A ne jraděj i  v yuž ívám předplacené kre-
d it y dané ap l ikace (v př ípadě j í zdenek 
apl ikace dopravců, kde mám „nabito“).

2.  Rada:  nepřipoju jte se trvale k 
veřejným s ít ím.  Pokud to dělá-
te,  nepoužívejte v  takové s i tuaci 
apl ikace pracuj íc í  s  osobními 
nebo dokonce c it l ivými  údaj i  (d le 
zákona o ochraně osobních údajů , 
resp.  metodiky GDPR).

Ilustrační foto; Autor: Santeri Viinamäki; Zdroj: Wikimedia.org
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It BeZPeČnOst

nO A teĎ tO HeslO 

Síla a kvalita hesla je oblíbené klišé, které  
se v článcích, jako je tento, opakuje do umrtvení. 
Jasně, protože pořád jsou lidé, kteří mají třeba 
na webu krasnimotyli.cz jako přihlašovací jméno 
název webu, tedy krasnimotyli, a heslo krasni-
motyli nebo krasnimotyli2. Autor článku prostě 
nemůže klidně spát, aniž by na toto neupozornil.

Dobré heslo musí být bez vztahu k dané službě 
nebo webu a k vám jako uživateli, nesmí to být 
slovníkové heslo, mělo by obsahovat různé 
typy znaků (ne, dračí zub ani panenská krev či 
hieroglyf není třeba) a rozhodně si ho musíte 
pamatovat.

takže špatné heslo je: 76Ort32šč+#^&°--
6ěewrt. na to se, předpokládám, vykašlete. Já 
taky. Ale třeba 777 Růžových trpajzlíků? se už 
zapamatovat dá. Jako celek to slovníkové heslo 
není, obsahuje různé typy znaků a pravděpo-
dobně se nevztahuje ani k webu, ani k vaší osobě. 
A samozřejmě to může být patřičně vtipné.

Pro každou službu musíte mít jiné heslo, speci-
álně to platí pro Facebook nebo GMail. Pokud 
by někdo získal přístup do této služby, získal by 
přístup i do těch, které jsou na ně napojené. 
Facebook a Google účet jsou platformy, pou-
žívají se v mnoha jiných službách. Přístup k nim 
proto musíte hlídat jako oko v hlavě. existují tre-
zory na hesla – úložiště, kam lze bezpečně uklá-
dat hesla z aplikací (např. https://keepass.info/).

3. Rada: Vaše heslo může být kompletní 
česká věta. Pro každou službu musíte mít 
jiné. Pokud si hesla nepamatujete, ukládej-
te si je do trezoru na hesla.

dVĚ FÁZe 

Pokud to služba umožňuje, použijte dvoufá-
zové ověřování přístupu. Facebook a Google vás 
 k tomu čas od času vyzvou – poslechněte je. Stejně 
tak funguje vaše internetové bankovnictví a jeho 
prostřednictvím platby přes platební bránu. První 
fáze ověření je zadání uživatelského jména a hesla, 
druhá fáze následuje - na mobil vám přijde ověřo-
vací SMS kód, který zadáte do kolonky druhého 
kroku (zobrazí se v prohlížeči). Pokud vám ukrad-
nou mobil nebo ho ztratíte, ihned musíte telefonní 
číslo pro ověření v dané službě změnit. Jinak jde ale  
o metodu velmi spolehlivou, byť vás možná bude 
chvíli otravovat, že pro přihlášení do daného webu 
potřebujete mít po ruce mobil. Věřte ale, že tento 
způsob patří mezi nejspolehlivější, tedy než se rozšíří 
ověřování podle biometrických údajů.

4. Rada: nastavte si dvoufázové ověřo-
vání přístupu do klíčových webů, služeb, 
aplikací. První krok přes prohlížeč, druhý 
přes mobil.

„ne“ ZnAMenÁ „ne“

Poslední doporučení se týká údajů, které zpraco-
váváte v organizaci a které často přicházejí pro-
střednictvím vašich webových stránek. GDPR 
(tedy Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 
je trochu strašák, ale zásady, které zdůrazňuje, 
platí ve velké míře již více než 10 let; jen je vět-
šinou kolektivně ignorujeme (jak v roli správce či 
zpracovatele, tak v roli zákazníka, klienta).

Asi není třeba upozorňovat, že i dobře míněný 
e-mail je klasifikován jako spam neboli nevyžádané 
sdělení, pokud nemůžete doložit jednoznačnou 
žádost příjemce, jejímž prostřednictvím o infor-
mace žádá. Zřejmě již legendární e-maily útulku 
pro kočičky z Vysočiny, který již léta spamuje český 

internet srdceryvnými žádostmi o peníze, je tedy 
typickým spammerem a nehraje roli, zda jsou trpící 
kočky jen legendou, nebo skutečným problémem.

GDPR nás trochu stresuje na pohled absurdními 
požadavky, z nichž některé zřejmě zcela splnit 
nelze. Ale podmínečné „fajfky“ u každého formu-
láře, že tazatel souhlasí se správou informací, zas 
takovým problémem nejsou. Problém pak trochu 
bude, jak ty informace po nějaké době smazat 
(nezapomenout na to). Podobně to bude s objed-
návkami, prezenčními listinami, smlouvami, při-
jatými dary a různými doklady, kde jsou uvedeny 
osobní údaje zapojených osob. Organizace by 
měla mít toto zpracování podloženo minimálně 
obchodními podmínkami (nebo kodexem) a jed-
nat podle nich.

5. Rada: Respektujte osobní údaje osob, 
které s vámi přijdou do kontaktu, a pravi-
dla pro zpracování všech osobních údajů 
dodržujte.

jedna důležitá poznámka na závěr: 

Pokud nemáte webové stránky funkční na pro-
tokolu https, ale jen na http, co nejdříve to 
napravte. Prohlížeče začnou weby pouze s http 
označovat za potenciálně nebezpečné a Google 
je pravděpodobně vyřadí z výsledků vyhledávání!

VlAstIMIl Ott
Vlastimil Ott se zabývá údrž-
bou a rozvojem webových 
stránek na WordPressu. 

kontakt@vlastimilott.cz

Valná hromada AVPO ČR
Ve středu 25. dubna se sešli zástupci členských 
organizací na Valné hromadě Asociace veřejně 
prospěšných organizací ČR. Prezident AVPO ČR 
Marek Šedivý prošel s přítomnými zprávu o čin-
nosti a výroční zprávu roku 2017, jejíž text vzali 
přítomní členové na vědomí. Valná hromada 
dále projednala účetní závěrku a zprávu audi-
tora za rok 2017. Michal Prager za dozorčí radu 
AVPO ČR řekl, že dozorčí rada nezjistila v hos-
podaření AVPO ČR žádné nedostatky. Přítomní 
členové valné hromady poté účetní závěrku 
AVPO ČR za rok 2017 schválili a vzali na vědomí 
text výroční zprávy AVPO ČR, zprávu auditora 
a zprávu dozorčí rady. Prezident Marek Šedivý 
dále představil rozpočet AVPO ČR na rok 2018. 
ten vzali přítomní zástupci členských organizaci 
na vědomí. Zároveň odsouhlasili, že členské pří-
spěvky v roce 2018 zůstanou ve stejné výši jako 
v roce 2017, tedy 250 Kč/měsíc.

Foto: AVPO ČR 

InFORMujeMe
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sOCIÁlnÍ sluŽBY

Kdo a kdy podává léky v pobytových 
zařízeních sociálních služeb?
Tuto otázku si položili účastníci konference, kterou ve spolupráci s Asociací veřejně prospěšných organizací ČR uspořádalo v 
polovině března Centrum zdravotně sociálních studií vysoké školy CEVRO Institut v Praze.

Konference byla reakcí na aktuální problém, 
který musí řešit ředitelé mnoha pobytových zaří-
zení sociálních služeb. téma je jasné: Jak zachá-
zet s léčivými přípravky (tedy s léky) v zařízeních 
sociálních služeb, především pobytových.

CO VŠe je třeBA sledOVAt?

Zacházení s léky je bezpochyby velice zodpověd-
nou činností, která může v případě pochybení 
ohrozit zdraví, bezpečí a dokonce i život uživa-
telů služeb. Zacházení s léky zahrnuje veškerou 
manipulaci s nimi, od získávání, ukládání a skla-
dování léků, přes jejich přípravu, užívání pacien-
tem, podávání jinou osobou, dodržování pokynů 
v příbalovém letáku, až po sledování expirace  
a likvidaci.

Podle řady výkladů zákona by měli s léky 
zacházet v ýlučně pracovníci způsobil í  
k výkonu zdravotnických povolání, zjednodu-
šeně zdravotní sestry. V některých zařízeních 
to není problém, v jiných ale zdravotní ses-
try citelně chybí a zajistit, aby zacházení s léky 
bylo výlučně na nich, je nad reálné možnosti 
zařízení.

nÁVRH MetOdICKÉHO dOPORuČenÍ

Pracovní skupina ve spolupráci s odborníky růz-
ných profesí připravila návrh metodického dopo-
ručení, které by mohlo přispět k uspokojivému  
a pro praxi přijatelnému řešení. to by nemělo 
mít negativní dopady na kvalitu sociálních slu-
žeb a nemělo by samozřejmě též jakkoli ohro-
žovat jejich uživatele. 

Autoři návrhu metodického doporučení nastolili 
několik otázek a nabídli možný postup, jak je řešit. 
První otázkou je, kdy je uživatel sociální služby 
schopen své léky užívat samostatně, tedy kdy 
je vhodné a bezpečné, aby měl své léky u sebe  
a sám se rozhodoval o jejich užívání (a sám za něj 
nesl odpovědnost). Záleží pochopitelně jak na 
stavu pacienta, tak na charakteru toho kterého 
zařízení sociálních služeb.

Kdo rozhodne o tom, kdy je ten který uživatel 
schopen užívat své léky samostatně? Jeho ošet-
řující lékař. V optimálním případě by to měl být 
registrující praktický lékař, který pacienta nej-
lépe zná, má přehled o všech specialistech, kteří 
ho léčí, o všech jeho onemocněních a o všech 
lécích, které ten který pacient užívá.

Samostatnou otázkou je, kdy může mít uživa-
tel své léky u sebe. Zřejmě je to možné pouze  
v případech, kdy je uživatel schopen soustavně  
a dlouhodobě o své léky dbát, samostatně je užívat  
a účinně je ochránit před zneužitím jinými uži-
vateli zařízení. Z diskuse se zdá zřejmé, že  
v domovech se zvláštním režimem a v domo-
vech pro osoby se zdravotním postižením není 
možné ponechat léky u samotných uživatelů. 
Problémem je vysoké riziko přístupu jiných 
uživatelů k lékům a jejich zneužití, což je velmi 
nebezpečné.

Druhou otázkou je hranice mezi podáním 
léku pacientovi a podporou uživatele sociální 
služby při užívání léku. není žádný spor o tom, 
že všechny léky injekční budou vždy podávat 
zdravotničtí pracovníci - intravenózně a intra-
dermálně lékaři, subkutánně a intramuskulárně 
kvalifikované zdravotní sestry. Stejně tak panuje 
shoda na tom, že léky jako masti, obvazy, zábaly, 
obklady, ale i oční, ušní a nosní kapky, čípky  
a podobně bude také podávat zdravotní ses-
tra. Další skupinou léků, které bude zřejmě vždy 
podávat zdravotní sestra, jsou léky podávané do 
PeG katetru a léky, při jejichž podání je třeba 
tabletu rozdrtit, rozpustit v tekutině a podobně. 

ZdRAVOtnÍ sestRY neMusÍ dĚlAt VŠe 

Zůstává ale velká skupina uživatelů, kteří pra-
videlně a dlouhodobě užívají léky ve formě 
tablet či kapslí, nijak je nedělí, jsou schopni je 
samostatně spolknout a zapít. Pro tyto pří-
pady autoři návrhu metodického doporučení 
vidí možnost tzv. podpory uživatele v dodržo-
vání léčebného režimu. Co si pod tím máme 
představit? Pracovník, kterým nemusí být 
nutně zdravotní sestra, ale který je přísluš-
ným způsobem proškolený, přinese uživateli 
léky z místa, kde jsou bezpečně uskladněny. 
Pomůže uživateli léky vyjmout z originálního, 
řádně označeného balení, spolknout a zapít. 
Pracovník odpovídá za to, že správný uživa-
tel užil správné léky. užil je však samostatně, 
nejedná se o podávání léku.

Konference zaujala velký počet odborníků. 
Probíhala živá, někdy až polemická diskuse. 
Konference bezpochyby přispěla svým dílem 
k hledání odpovědí na aktuální otázky posky-
tování sociálních služeb. Je třeba zdůraznit, 
že jsme nedošli ke shodě. někteří úředníci 
i někteří ředitelé zařízení sociálních služeb 
setrvávají na výkladu, podle kterého je jaké-
koli zacházení s léky v zařízeních sociálních 
služeb výlučnou kompetencí zdravotních ses-
ter. V praxi je však jejich představa, kterou lze 
shrnout slovy: „K poskytování služeb potře-
bujeme zdravotní sestry, dejte nám pro ně 
více peněz,“ jen obtížně naplnitelná. Peníze 
se nakonec zřejmě najdou, horší to bude se 
zdravotními sestrami, ale to je již jiný příběh…

Milan Cabrnoch

ředitel Centra zdravotně sociálních studií
Ilustrační foto; Autor: CDC. Zdroj: Wikimedia.org

KulAtÝ stŮl:  

Kde je HRAnICe MeZI sOCIÁlnÍMI A ZdRAVOtnÍMI sluŽBAMI?

5. 6. 2018 od 10:00 do 13:00 hodin 
na adrese: CeVRO Institut, jungmannova 17, Praha 1.

Kulatý stůl naváže na problematiku podávání léků v sociálních službách.  
Kde končí a začínají sociální a zdravotní služby je téma, které vyvolává řadu otázek.  
nalezneme odpovědi? Setkání moderuje lenka Kohoutová.

Více informací, program a registrace
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KulAtÉ stOlY

Sociální podnikání, inovace a sociální 
zemědělství u kulatých stolů
Sociální podnikání v různých podobách patří dnes mezi často diskutovaná témata. Naše dva kulaté stoly, které jsme uspořádali v prosinci 
minulého a v březnu tohoto roku, jsme zaměřili na otázky podpory sociálního podnikání a sociálních inovací a problematiku sociálního 
zemědělství. Cílem těchto setkání bylo získat podněty, které uplatníme v naší další práci, například během připomínkování chystaného 
zákona o sociálním podnikání, jehož paragrafové znění by již brzy mělo být předloženo odborné veřejnosti.

POdPORA sOCIÁlnÍHO POdnIKÁnÍ 
A sOCIÁlnÍCH InOVACÍ

téma prvního kulatého stolu znělo: „Děláme dost 
pro sociální podnikání a inovace?“ a k jeho volbě nás 
vedla současná situace v nabídce podpor z veřej-
ných i soukromých zdrojů. Sociálním podnikatelům 
se nabízí celá řada možností podpory, diskutujícím 
jsme však položili otázku, zda jsou vždy dostatečně 
efektivní a racionálně zaměřené. též nás zajímalo, zda 
nepřehlédnutelný trend podpory inovativních řešení 
může přinést odpovídající výsledky.

Ředitelka organizace P3 – People, Planet, Profit, 
o.p.s. paní Petra Francová ocenila přínosy inkubač-
ních a akceleračních programů, které vznikly díky ini-
ciativě některých soukromých i veřejných subjektů. 
Poukázala však i na některé problémy a nedostatky, 
které podle ní brání plnému rozvinutí existujícího 
potenciálu sociálně inovativních přístupů a sociál-
ního podnikání vůbec.

V současnosti mohou podporu získat praktic-
ky jen excelentní projekty.

V první řadě upozornila na to, že chybí základní 
infrastruktura, jakýsi ekosystém na úrovni mikro-
regionů a obcí, o který by se mohli opřít lidé, kteří 
chtějí realizovat sociálně odpovědné aktivity, ale 
jsou zatím na úplném začátku a mají o této oblasti 
jen mlhavé povědomí. V současnosti mohou pod-
poru získat prakticky jen excelentní projekty, které 
jsou propracované a za nimiž stojí zkušené a moti-
vované týmy realizátorů. na tuto úroveň se však 
sociální inovátoři potřebují nějak dostat, k čemuž 
by jim měla být nabídnuta pomocná ruka. 

Konkrétní výzvy na podporu sociálních ino-
vací z Operačního programu Zaměstnanost 
poté představil Václav lintymer z oddělení pro-
jektů sociálních inovací a mezinárodní spo-
lupráce Ministerstva práce a sociálních věcí 
ČR. Výzvy jsou podle něj koncipovány tak, aby 
dokázaly pokrýt široké spektrum projektů. Brzy 
bychom se měli dočkat dotačního programu 
zaměřeného na projekty s potenciálem systé-
mového dopadu (tady takové, které přinášejí 
šířeji použitelná řešení), jiná výzva by naopak 
měla být zaměřena na podporu malých pro-
jektů (nápadů).Podporovatele sociálních inovací  
ze soukromé sféry zastupoval Jan Bízik, který  
se jako koordinátor a komunitní manažer podílí na rea-
lizaci programu laboratoř nadace Vodafone, který  
v minulosti pomohl na svět projektům jako je apli-
kace Záchranka – tlačítko pomoci, nebo portály  
Darujme.cz a Dobrovolnik.cz.

Podle Jana Bízika je laboratoř odpovědí na poptávku 
sociálních inovátorů, kteří pro svoje nápady hledají 
pomoc zkušených odborníků. Účast v podobných 
programech podle něj může být pro budoucnost 
projektů rozhodující, na druhou stranu však reali-
zátorům projektů může přinést i obrovskou zátěž – 
musí totiž investovat velké množství času i energie. 
Důraz je přitom kladen na udržitelnost projektů, což 
znamená, že plody jejich práce často využijí až jejich 
nástupci.

Pohled Jana Bízika podpořila i ivana Štefková, která 
se v impact Hub Praha podílí na realizaci akcelerač-
ního programu edison. Prahy pro vstup do podpůr-
ných programů jsou podle ní navíc nastaveny hodně 
vysoko a až 95 % projektů přes ně nemá šanci projít. 
na jednu stanu je logické, že podporu získávají jen 
ti nejlepší, na druhou je však třeba klást si otázku, 
zda to nemůže vést k demotivaci řady lidí s dobrými 
nápady a zda tímto způsobem společnosti neuniká 
příliš velký potenciál.

Prostřednictvím další účastnice zazněl i hlas akade-
mické sféry. ladislava Zbiejczuk Suchá působí jako 
asistentka Kabinetu informačních studií a knihovnic-
tví (KiSK) Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 
v Brně. Hostům představila projekt Knihovny pro 
komunity, který její pracoviště realizuje a jehož cílem 
je využít široké sítě knihoven, rozšířit jejich funkce  
a učinit z nich živá vzdělávací, kulturní, komunitní a 
kreativní centra – tedy i místa podpory sociálně pro-
spěšných a inovativních aktivit. Zapojení sítě kniho-
ven ocenili diskutující jako jeden z kroků k vybudo-
vání potřebné základní infrastruktury. Knihovny 
působí přímo v obcích či mikroregionech a lidé je 
dobře znají.

Další debata se soustředila na téma šíření povědomí 
o sociálním podnikání a vzdělávání v této oblasti.  
V posledních letech se na univerzitách a vysokých 
školách objevují předměty i celé obory zaměřené na 
sociální podnikání, studenti se mohou též zapojovat 
do nejrůznějších projektů. Podle diskutujících je však 
třeba s tématem sociálního podnikání pracovat už 
na základních a zejména středních školách (včetně 
učilišť). Akademická sféra by měla sloužit především 
jako místo pro diskuzi a zdroj nových idejí a přístupů, 
ze středních škol by ale měli vycházet absolventi  
s praktickými dovednostmi.

sOCIÁlnÍ ZeMĚdĚlstVÍ 

název druhého kulatého stolu zněl „Sociální pod-
nikání a sociální zemědělství“. Jeho zaměření bylo 
částečně reakcí na názory, které zazněly u prvního 
kulatého stolu. Diskutující se zejména shodli, že soci-
ální farmy a další environmentálně zaměřené sociální 

podniky by mohly pozitivně ovlivnit život ve venkov-
ských oblastech a stimulovat i místní ekonomiku. 

Hned na počátku diskuze se ukázalo, že postavení 
sociálních podniků je v oblasti zemědělství extrémně 
obtížné. lenka Skoupá a Michal Jirsa, kteří zastu-
povali Středisko ekologické výchovy toulcův dvůr, 
uvedli, že aktivity naplňující principy sociálního 
zemědělství prakticky nelze provozovat bez pod-
pory, na čistě komerčním základě. také dotace však 
mají svá rizika. Prostředky získané na investice a roz-
jezd projektů jsou samozřejmě vítané, konec pro-
jektové podpory však obvykle představuje výrazný 
zlom. Pro udržitelnost aktivit jsou pak rozhodující pří-
spěvky z úřadu práce. Zde však panuje určitá nejis-
tota v tom, jak budou v budoucnu vypočítávány.

Aktivity naplňující principy sociálního 
zemědělství prakticky nelze provozovat bez 
podpory, na čistě komerčním základě.

tomáš Chovanec z Centra pro komunitní práci (CpKP) 
Jižní Čechy poukázal na to, že v sociálním zemědělství 
se ukazuje stejná slabina jako u jiných typů sociálních 
podniků, a sice že se soustředí na terapeutický (začle-
ňovací) rozměr svého poslání a pouštějí ze zřetele ren-
tabilitu vykonávaných činností. tomu nahrává i fakt, že 
aktéry sociální ekonomiky se často stávají velcí posky-
tovatelé sociálních služeb zřizovaní kraji nebo obcemi. 
Řešením může být jejich propojování s lokálními země-
dělci, na čemž CpKP i s podporou Jihočeského kraje 
pracuje. tomáš Chovanec dále uvedl, že sociální země-
dělci typicky hospodaří na malých plochách a pokud 
jde o běžné produkty, nemohou konkurovat velkým 
producentům. V zahraničí sociální farmy tradičně kla-
dou důraz na kvalitu produktů a jejich lokální dopad. 
tudy, spolu s osvětou a výchovou konzumentů, by 
mohla vést cesta i v našem případě.

Podobně i Jan Vrbický z Oddělení koncepce sociál-
ních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 
souhlasil, že zajištění poptávky spotřebitelů je problém, 
se kterým se sociální zemědělství nepříliš úspěšně 
potýká. Pomoci by podle něj mohly příklady dobré 
praxe, například od organizací s širším zázemím, kde 
může být sociální zemědělství částečně podporováno 
z výnosnějších aktivit. takových příkladů však v našem 
prostředí zatím nalézáme jen málo. Podpořil též názor, 
že je potřeba zapracovat i na lepší komunikaci mezi jed-
notlivými aktéry sociálního podnikání a jeho podpory 
a nakonec dodal, že nutné je i dopracování kvalitního 
legislativního rámce, neboť v českém prostředí se 
stává jen málokdy, že se širší řešení prosazují „zdola“.

AVPO ČR
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Během 4 ročníků jsme podpořili celkem 
40 společensky prospěšných projektů.  
Polovina z nich stále běží a pomáhá spo-
lečnosti. tři se dokonce dokázaly prosadit  
v zahraničí.

Přihlásit se mohou týmy i samotní jednotlivci, 
kteří chtějí svému stávajícímu projektu dát 
nový impulz a posunout jej dále. Vítáme ale 

také ty, kteří mají prostě jen zájem a chuť řešit 
závažné společenské problémy. neziskovku 
ani f irmu mít nemusíte! inovativní nápad  
a chuť něco změnit bohatě stačí. 

Během devítiměsíčního programu dosta-
nou vybrané týmy od nadace Vodafone 
podporu při rozpracovávání svých nápadů 
a vývoji řešení. V roli mentorů se jim 

věnují zkušení podnikatelé a další odbor-
níci z různých oborů. na vývoj svých řešení 
a produktů dále získají od nadace Vodafone 
částku 150 000 Kč, zprostředkujeme jim 
rovněž přístup k investorům a pomůžeme 
s další marketingovou podporou.

Přihlášky do nového ročníku laboratoře 
n adace Vodafone m ůžete podávat  
od 1. 3. do 30. 9. 2018.

Další potřebné informace najdete na webových 
stránkách laboratoře. Kromě podmínek pro-
gramu a registrace tam naleznete i možnost 
sjednat si schůzku a konzultovat váš záměr.

nadace Vodafone
www.laboratornadacevodafone.cz

laboratoř nadace Vodafone je v letech 2017 
– 2020 spolufinancovaná z Operačního 
programu zaměstnanost.

Laboratoř Nadace Vodafone: 
Nastartujeme vaše inovace!
Laboratoř Nadace Vodafone je inkubační a akcelerační program, který pomáhá 
realizovat a rozvíjet projekty kombinující sociální inovace s využitím technologií. 

tRendYInFORMujeMe

Foto: Nadace Vodafone

Evropská unie
Evropský sociální fond

V nadcházejícím ročníku se soustředíme na projekty, které se zaměřují na následující témata:

•	 prevence bezdomovectví;
•	 podpora nízkoprahového a sociálního bydlení (zejména pro mladé lidi  

a samoživitelky);
•	 dostupnost zdravotní a sociální péče pro lidi bez domova;
•	 zvyšování kvalifikace osob ze sociálně vyloučených skupin;
•	 zaměstnávání ohrožených skupin (mládež, ženy na mateřské dovolené, osoby s nízkou 

kvalifikací, senioři, pečující osoby, menšiny apod.);
•	 integrace osob z ohrožených lokalit (lidé zasažení chudobou, menšiny);
•	 pomoc osobám ohroženým domácím násilím;
•	 integrace osob s tělesným nebo mentálním postižením;
•	 podpora mládeže ze znevýhodněných rodin;
•	 podpora osob při a po výkonu trestu (náprava, zapojení do života, prevence recidivy);
•	 pomoc osobám závislým na alkoholu, drogách, herních automatech atd.;
•	 pomoc obětem trestné činnosti;
•	 integrace příslušníků národnostních menšin včetně migrantů;
•	 podpora mládeže v zařízeních náhradní rodinné péče;
•	 prevence zadlužení a snižování zadluženosti;
•	 snižování předsudků vůči menšinám a sociálně vyloučeným skupinám;
•	 podpora dobrovolnictví (zejména v oblasti práce se sociálně vyloučenými skupinami);
•	 spolupráce aktérů v oblasti sociálního začleňování.

„Organizace jako Nadace Vodafone vám mohou 
opravdu hodně pomoci. Představí vás lidem, 
mentorům, potencionálním partnerům. A dnes je 
opravdu klíčové mít všechny správné předpokla-
dy na své straně,“ říká Cedric Maloux, ředitel 
platformy StartupYard podporující začínající 
firmy a také mentor laboratoře nadace 
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KAlendÁř AKCÍ

Obrázek na obálce: Pills and medicines in 
the retro styled jars
Zdroj: Wikimedia.org
Autor: BuhaM 

5. května 1640/65,
140 00  Praha 4
(budova Kongresového centra Praha)

23. 5. 

den OteVřenÝCH dVeřÍ V lAtĚ

Přijďte za námi do laty! Můžete přij ít  
ve skupině i sami. Otevřeme vám všech-
ny místnosti a ukážeme naše pracovníky. 
Čeká Vás vřelé přijetí, pří jemná atmosféra 
a zajímavý program i něco na zub od  
našich dobrovolníků. A hlavně si popoví-
dáme o našich programech…

•	 Snídaně	s	Latou	9:00	–	11:30
•	 Čaj	s	Latou	o	páté	17:00	–	19:30

Více informací

25. 5. 

slAVnOstnÍ udÍlenÍ CenY lAdIslA-
VA ČeRYCHA

13. ročník slavnostního poděkování všem 
dárcům a dobrovolníkům za nezištnou po-
moc při obnově Vily Čerych a její zahrady.

Více informací

27. 5. 

den dIAKOnIe

Již 25 let pomáhají pracovníci Diakonie ve 
Valašském Meziříčí seniorům, nemocným, 
lidem se zdravotním postižením či lidem 
s nevyléčitelným onemocněním a podpo-
rují pečující rodiny, aby nebyly v péči o 
blízkého člověka osamoceny. Pojďte spolu 
s námi oslavit čtvrtstoletí naší práce pro 
druhé, kterou děláme rádi.

Více informací

29. 5.

setKÁnÍ ředItelŮ nA tÉMA lIdsKÉ  
ZdROje A OdMĚŇOVÁnÍ

Srdečně vás zveme na setkání ředitelů 
členských organizací, které i tentokrát 
bude moderovat Olga Medlíková. Prezen-
taci na téma Systém hodnocení a odměn 
v neziskové organizaci si připravila Monika 
Drahošová z organizace lata – programy 
pro mládež a rodinu, z.ú. Rádi bychom 
tímto seminářem otevřeli diskuzi na téma 
lidských zdrojů a motivace.

Více informací, program a registrace

5. 6. 

Kde je HRAnICe MeZI sOCIÁlnÍMI  
A ZdRAVOtnÍMI sluŽBAMI?

Kulatý stůl proběhne 5. 6. 2018 od 10:00 
do 13:00 hodin na adrese: CeVRO  
institut, Jungmannova 17, Praha 1.
Kulatý stůl naváže na problematiku podá-
vání léků v sociálních službách. Kde končí 
a začínají sociální a zdravotní služby je 
téma, které vyvolává řadu otázek.  
nalezneme odpovědi?
Setkání moderuje lenka Kohoutová.

Více informací, program a registrace

11. 6. 

tAlK sHOW nA sKlenIČKu s dAnOu 
MORÁVKOVOu, OldřICHeM nAVRÁtI-
leM A VlAdIMÍReM HROneM

Přijměte pozvání na neformální setkání  
se známými tvářemi ve stylovém prostře-
dí divadla Royal. našich hostů se budete 
moci zeptat na vše, co Vás zajímá jak  
z jejich pracovního, tak soukromého živo-
ta. na pódiu se představí herečka, mode-
rátorka a choreografka Dana Morávková, 
herec Oldřich navrátil, komik, moderátor, 
zpěvák a imitátor Vladimír Hron. Součástí 
večera bude taneční vystoupení našich 
mladých talentů - Jarka lambora z DD 
Vizovice a Patrika Mikera z DD Mikulov. 
Moderátorské role se ujme skvělý Pa-
vel Anděl. Atmosféru podpoří speciálně 
sestavené drinky, které namíchají profe-
sionální barmani z divadla Royal. V ceně 
vstupného je i welcome drink.

Více informací

18. – 22. 6. 

letnÍ ŠKOlA: ARGuMentACe, VYjed-
nÁVÁnÍ A POsIlOVÁnÍ VlIVu

Pořadatel: Asociace veřejně prospěšných 
organizací ČR (AVPO ČR)  
Seminář bude zaměřen na individuální  
i f iremní dobrovolnictví. Dozvíte se, jak 
dobrovolníky získávat a motivovat je, jak 
připravit dobrovolnický den. Proberete 
specif ika odborného dobrovolnictví nebo 
dobrovolnictví zaměstnanců a členů ne-
ziskových organizací.

Více informací

26. 6. 

FundRAIsInG Ve sVĚtle KReAtIVItY

Workshop je určen pracovníkům fundrai-
singu a zájemcům o fundraising. nastíní-
me vám možnosti, kudy by se mohly ubírat 
Vaše myšlenky při vytváření projektu; 
ochutnáte něco z obsahu našeho osmiho-
dinového kurzu “Fundraising ve světle 
kreativity”. Workshop proběhne na adrese 
AVPO ČR, 5. května 1640/65, 140 00, 
Praha 4 – budova Kongresového centra 
Praha, vchod č. 9. 

Více informací, program a registrace

Jan Kvarda

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. 


