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Naše činnost je pestrá. Mimo genia loci místa, 
kde pracujeme, nás spojuje snaha zodpovědně 
rozvíjet, oživovat a zkrášlovat naše okolí. Jsme 
Centrum rozvoje Česká Skalice, o. p. s. a půso-
bíme v oblasti vzdělávání, kultury, ekologie, ces-
tovního ruchu a odborného poradenství.

V roce 2003 jsme vznikli jako občanské sdružení 
z potřeby existence místního subjektu, jenž by 
byl rovnoprávným partnerem ostatním regio-
nálním institucím při obnově památkově chrá-
něného objektu. Hlavní těžiště zájmu a činnosti 
Centra leží v Královéhradeckém kraji. V roce 
2014 jsme se transformovali na obecně prospěš-
nou společnost. Dnes máme tři stěžejní činnosti:

UCHOVÁVÁME A PROPAGUJEME 
PŘÍBĚH VILY ČERYCH

Vila Čerych byla postavena v roce 1924 jako 
reprezentativní rodinné sídlo pro novomanžele 
Čerychovy. Dvoupatrový dům navrhl Otakar 
Novotný, autor budovy slavného pražského 

Mánesa. Zahradu navrhl přední český architekt 
Josef Kumpán. V roce 1949, kdy rodina emigro-
vala, byl objekt znárodněn. Během téměř čty-
řicetiletého panování Okresního ústavu národ-
ního zdraví budova i zahradya zpustly. V roce 1991 
získala rodina dům zpět i se zdravotním středis-
kem, které zde bylo až do roku 2001, kdy rodina 
daruje dům Nadaci rozvoje občanské společ-
nosti. Od této doby se z Vily postupně buduje 
kulturní a vzdělávací centrum. Její prostory se 
přizpůsobují svému novému poslání. Centrum 
napomáhá obnově objektu tak, aby se krásný 
dům se zahradou otvíral lidem, tvoření, vzdělá-
vání, osvětě, odpočinku i zábavě.

Snažíme se naplňovat vůli původních maji-
telů s odkazem na hodnoty, které zastával pan 
Ladislav Čerych – evropanství a nadnárodní spo-
lupráce. Tento poslední žijící obyvatel vily byl 
velký myšlenkami, činy i duchem. Byl nám velmi 
blízký a naším potěšením a posláním je předávat 
tyto hodnoty dál.

V rámci aktivit poskytujeme environmentální 
vzdělávání a osvětu nebo vzdělávání pro před-
stavitele NNO a samosprávy. Pořádáme kul-
turní a společenské akce, semináře, přednášky 
a workshopy pro širokou veřejnost. Vilu také 
pronajímáme. Máme k dispozici dvacet čtyři 
lůžek na sedmi pokojích, prostory pro pořádání 
různých akcí a odpovídající techniku. Naším vel-
kým benefitem je nádherná zahrada, kterou si 
vybral i Václav Havel pro film oOdcházení. Dnes 
se na zahradě, kromě našich aktivit, odehrávají 
hlavně svatby.

AGENTURA ROZVOJE

Od roku 2005 jsme rozšířili naši činnost o pora-
denství v oblasti dotačního managementu 
a veřejných zakázek pro obce a neziskové orga-
nizace. Chtěli jsme naše okolí připravit na čer-
pání finančních prostředků z fondů EU. Začali 
jsme osvětou, poradenstvím a vzděláváním, když 
však byla čím dál tím větší poptávka po realizaci 
„na klíč“, byli jsme připraveni i na základě našich 

ČLEN AVPO ČR SE PŘEDSTAVUJE

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. p. s.
Jsme lidé, kteří žijí a pracují v prvorepublikové Vile Čerych. Naším cílem je udržovat 
Vilu i přilehlou zahradu v dobrém technickém stavu a se ctí a pokorou nést závazek 
daný původním majitelům, že tento objekt bude sloužit ke vzdělávacím cílům.

Vila Čerych dnes slouží převážně ke vzdělávacím účelům. Foto: Centrum rozvoje Česká Skalice, o. p. s.



BULLETIN 2/2017

3

vlastních zkušeností. A tak nám tato činnost 
zůstala do dnešních dnů, a je pro nás činností, 
díky které můžeme financovat naše další aktivity 
v rámci organizace.

V rámci agentury se můžeme pochlubit zajíma-
vými zakázkami v oblasti architektonických sou-
těží, ať už jde o výběrová řízení na celkové rekon-
strukce historických budov nebo strategické 
plány měst, obcí a organizací. Díky naší velikosti 
můžeme k zakázkám přistupovat individuálně 
a rádi se pouštíme do zajímavých, i když někdy 
náročných úkolů.

Naše motto v této oblasti je: „Když se bude dařit 
všem okolo dobře, tak nám se rozhodně špatně 
dařit nebude.“

REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM

Od roku 2008 provozujeme v České Skalici 
regionální informační centrum, které poskytuje 
služby turistům, ale i občanům města a okolí. 
V turistické sezoně pak od roku 2013 provozu-
jeme informační bod v Ratibořicích.

V rámci informačního centra koordinujeme akti-
vity cestovního ruchu v České Skalici a okolí, 
poskytujeme informace potřebné pro turisty, 

nabízíme základní služby, jako je přístup k inter-
netu, kopírování, tisk… Prodáváme také turis-
tické produkty, a to jak od externích dodava-
telů, tak vlastní. Vytváříme a aktualizujeme mapy 
České Skalice a okolí, podílíme se na organizaci 
významných turistických akcí. Mimo jiné Bitvy 
1866 a Jiřinkových slavností. Mnohé akce jsme 
založili a jsme hlavními pořadateli. Za všechny 
jmenujme třeba Ratibořické ovčácké slavnosti.

V informačním centru provozujeme také semín-
kovnu (výměnu semínek drobných pěstitelů), 
regionální odbornou knihovnu, ekologickou 
poradnu a poradnu pro občany (porozumění 
dokumentu, napsání úředního dopisu, přepsání 
textu do počítače, vyplnění žádostí, atd.). Kromě 
těchto služeb máme i cestovní agenturu, která 
nabízí zájezdy, dále nabízíme prodej vstupenek 
z různých sítí.

Naše činnost je pestrá a díky této rozmanitosti 
nejsme příliš závislí na grantech. Našiím největ-
ším podporovatelem je město Česká Skalice, za 
což mu děkujeme.

CO PLÁNUJEME DO BUDOUCNA?

Péče o dům a zahradu je nekonečný příběh. 
Zkoušíme crowdfunding na opravu velkého 

altánu. Chystáme se na opravu celého jižního 
schodiště – ano, to je to místo kde se odehrá-
val skoro celý film Odcházení. No a pak nás čeká 
už „jen“ sanace suterénu ze zbývajících tří stran, 
vnitřní úpravy suterénu a…

Však se přijeďte podívat, jak se nám to daří. 
A pokud chcete, můžete přiložit i ruku k dílu, za 
každou pomoc jsme rádi.

Jiří Kmoníček
ředitel

ČLEN AVPO ČR SE PŘEDSTAVUJE

CENTRUM ROZVOJE ČESKÁ 
SKALICE, O. P. S.

Křenkova 477,
552 03 Česká Skalice

e-mail: centrum@vilacerych.cz 
telefon: +420 491 451 116

www.centrumrozvoje.eu 
www.vilacerych.cz

Fairtrade Česko a Slovensko, z.s.
Fairtrade Česko a Slovensko zastupuje Fairtrade International v České republice 
a na Slovensku od roku 2009. Zabývá se marketingovou podporou certifikační 
známky FAIRTRADE®, podporou prodeje fairtradových výrobků a monitoruje český 
a slovenský trh s fairtradovými produkty. Ve Fairtrade Česko a Slovensko usilujeme 
o zvyšování informovanosti o fair trade a budování důvěry v systém 
fair trade v České republice.

SYSTÉM FAIRTRADE DRUŽSTVŮM 
PĚSTITELŮ NABÍZÍ:

• minimální výkupní cenu;
• fairtradový příplatek, který pěs-

titelé používají ke zvyšování kvalit 
produkce a rozvoji komunit (např. 
investují do školských a zdravot-
nických zařízení);

• dodržování základních norem 
pracovního práva (zákaz nelegální 
dětské a nucené práce);

• ochranu životního prostředí, zákaz 
geneticky modifikovaných plodin;

• demokratické řízení organizací 
drobných zemědělců. 

Dodržování těchto standardů pravidel-
ně kontrolují nezávislí auditoři.

CO ZNAMENÁ FAIR TRADE?

Fair trade neboli spravedlivý obchod, je způsob 
obchodu, který dává příležitost drobným pěs-
titelům a zaměstnancům v zemích Afriky, Asie 
a Latinské Ameriky, aby se uživili vlastní prací za 
důstojných podmínek. Fair trade vychází z myš-
lenky, že lepší než finanční pomoc lidem z tzv. 
rozvojových zemí, je nabízení výhodnějších 
obchodních podmínek.

Nejjednodušší způsob, jak takové výrobky 
můžeme rozeznat, je podle certifikační známky 
FAIRTRADE na obale. Ta je důkazem toho, že 
výrobce i zpracovatel splnili přísná kritéria sys-
tému Fairtrade International.

S KÝM SPOLUPRACUJEME?

V současnosti spolupracujeme s řadou obchod-
níků, které zapojujeme do různých aktivit a kam-
paní. Fairtradové produkty běžně najdete 

v nabídce obchodů Kaufland, Tesco, DM Drogerie 
Markt. S obchodníky spolupracujeme na ozna-
čování výrobků či tvorbě propagačních mate-
riálů. Také kavárny Tchibo se zapojily do něko-
lika našich kampaní. Letos to byla např. kampaň 
Fandíme Fairtrade. Společnost Country Life jako 
první ryze český obchodník nabízí fairtradové 
banány a také řadu kosmetických výrobků s cer-
tifikací Fairtrade. Z českých společností musíme 
dále zmínit spolupráci s vůbec první českou pra-
žírnou fairtradové kávy Mamacoffee a nově 
také se společností Sale, která do Čech dováží 
bavlněné tašky s certifikací Fairtrade.

NAŠE AKTIVITY A KAMPANĚ 
V LETECH 2016–2017

Zahájili jsme projekt Fandíme Fairtrade na 
podporu obchodníků, kteří prodávají fairtra-
dové výrobky. Do kampaně se zapojilo 350 
kaváren, hotelů a restaurací v České republice 
a na Slovensku. Dále jsme uspořádali již druhý  
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Foto: Fairtrade Česko a Slovensko, z.s.

miniveletrh fairtradových produktů v České 
republice, kterého se zúčastnilo 14 největších 
dodavatelů a prodejců výrobků s certifikací 
Fairtrade.

Vydali jsme historicky první číslo katalogu 
TASTE, který přináší obchodníkům průřez sor-
timentem výrobků se známkou FAIRTRADE 
v Česku. Podpořili jsme Světový den pro fair trade 
formou facebookové online kampaně nazvané 
14 dní pro fair trade, během které fanoušci získali 
řadu odměn v podobě fairtradových produktů  
od 14 firem.

Intenzivně pracujeme na kampani Fairtradová 
města, školy a církve. Od června 2015 do 
června 2016 splnilo mezinárodní kritéria pro 
udělení tohoto titulu celkem sedm škol. Celkově 
máme nyní v České republice 22 Fairtradových 
škol, 11 měst a 10 církevních sborů. Na této kam-
pani spolupracujeme se dvěma neziskovými orga-
nizacemi – NaZemi a Ekumenickou akademií.

V roce 2016 jsme spolupracovali na vyhlášení  
prvního ročníku soutěže Počin roku, oceňující  
jedinečné úsilí v podpoře fair trade. Zapojená 
města a školy nominují vlastní příklady dobré praxe, 
které se jim v oblasti podpory fair trade v minulém 
roce povedly a na které jsou hrdí. Cílem této kam-
paně je načerpání inspirace pro nově zapojená 
města či školy a sdílení dobré praxe. Vyhlašovali 
jsme dva vítěze – v kategorii Cena odborné poroty 
a Cena veřejnosti.

CO BYCHOM SI PŘÁLI DO DALŠÍCH LET?

Jedním z našich velkých cílů je zvýšení dostup-
nosti banánů a květin s certifikací Fairtrade 
v maloobchodních sítích. Prostřednictvím roz-
šíření této nabídky na českém a slovenském trhu 

usilujeme o zlepšení postavení drobných země-
dělců a pracovníků v tzv. rozvojových zemích.

Ze všeho nejvíce bychom si přáli, aby se nabídka 
fairtradových produktů stala běžnou součástí 
většiny obchodů a veřejných institucí, a aby pro 
běžné spotřebitele byly tyto výrobky co nejvíce 
dostupné.

Lenka Burdová

FAIRTRADE ČESKO 
A SLOVENSKO, Z.S.

Vinohradská 55
12000 Praha 2

e-mail: info@fairtrade-cesko.cz
telefon: 734 336 592
 
www.fairtrade-cesko.cz

PROČ BÝT ČLENEM 
AVPO ČR?
Asociaci veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) jde o dobrou pověst neziskového 
sektoru. Pomozte nám tyto hodnoty šířit!

• Budete mít možnost ovlivňovat nové zákony a další strategické dokumenty, které mají 
dopad na neziskový sektor.

• Získáte zázemí pro rozvoj a další profesionalizaci vaší neziskovky. Součástí členského ser-
visu jsou konzultační a vzdělávací služby. Budete se též moci zapojovat do společných 
projektů.

• AVPO ČR je též platformou pro sdílení znalostí a zkušeností mezi jednotlivými členy.

Podívejte se na video představující činnost AVPO ČR

Více informací najdete na webu http://www.avpo.cz

Kontakt: e-mail: avpo@avpo.cz
     telefon: 212 245 240
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ARPOK, O.P.S.

Nabízíme výukové programy 
a tematické dny pro žáky, 
semináře pro pedagogy 
a pro širokou veřejnost be-
sedy o aktuálních tématech 
dneška. Více informací o našich aktivitách 
na www.arpok.cz.
Pro firmy umíme připravit zábavné (teambuildin-
gové) odpoledne ve znamení témat, které hýbou 
dnešním světem.

www.arpok.cz
Kontakt: info@arpok.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.

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

HESTIA – CENTRUM PRO 
DOBROVOLNICTVÍ, Z.Ú.

Nabízíme řadu publikací a me-
todik konkrétních dobrovolnic-
kých programů, dále množství 
vzdělávacích a supervizních 
kurzů a cyklů zaměřených na 
dobrovolníky i profesionály v pomáhajících profe-
sích, zejména v oblasti sociální, zdravotní, kulturní 
a v práci s dětmi a mládeží.

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, 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

INTERNETPORADNACZ, O.S.

Nabízíme pronájem 
prostor v centru Olo-
mouce 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

CENTRUM ROZVOJE 
ČESKÁ SKALICE, O.P.S.

Nabízíme dva druhy služeb: 
Pronájem prostor, ubytování
Centrum rozvoje Česká Skalice 
sídlí v prvorepublikové vile, která 
je klenotem české předválečné 
architektury a od roku 2003 
slouží jako vzdělávací středisko. K pronájmu na-
bízíme velkou seminární místnost (pro max. 45 
osob, ideálně 30) a malou seminární místnost 
(pro max. 18 osob, ideálně 12), případně pro-
nájem celého objektu. K dispozici pro případné 
využití je též vstupní hala. K budově náleží roz-
lehlá zahrada s altány a jezírkem, kterou lze využít 
ke cvičení, relaxaci či terapiím.
Vila skýtá také ubytování pro 25 osob (v 7 poko-
jích). 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 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

DEBRA ČR, Z.Ú.

Navštivte náš charitativní 
e-shop. Koupit v něm může-
te krásný kalendář nebo diář, 
který vydáváme v rámci kaž-
doroční osvětové kampaně 
o nemoci motýlích křídel 12plus12. Dále nabízíme 
cyklo doplňky v originálním “obvazovém” designu 
DEBRA ČR. Nákupem těchto předmětů podpo-
říte projekty pro osoby s nemocí motýlích křídel 
(Epidermolysis bullosa congenita – zkráceně EB).

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

EDA CZ, Z.Ú.

Naším posláním je pomáhat rodinám dětí se spe-
cifickými 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 republi-
ky 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 psycho-
logická podpora rodinám ve chvílích krize. Naše 
služby jsme v roce 2015 rozšířili o Speciálně pe-
dagogické centrum EDA.

www.eda.cz
Kontakt: info@eda.cz
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NADACE 
NEZISKOVKY.CZ

Naším cílem je podpora roz-
vojových aktivit neziskových 
organizací, proto nabízíme 
následující služby:
Poradenství a konzultace:

• založení neziskové organizace,
• další právní konzultace,
• účetní konzultace,
• konzultace projektových žádostí,
• strategické plánování
• další odborné konzultace.

Semináře a workshopy pro manažery a pracov-
níky neziskových organizací v následujících ob-
lastech:
• fundraising,
• marketing a PR,
• vedení a řízení organizace,
• sociální služby,
• legislativa a účetnictví.
Pořádáme též rekvalifikační kurzy Manažer ne-
ziskové a příspěvkové organizace a Specialista 
fundraisingu a public relations.

Zpracováváme Grantový kalendář formou přehle-
du aktuálních uzávěrek grantových či výběrových 
řízení a programů.

Provozujeme informační portál neziskovky.cz, kde 
můžete inzerovat v Burze práce a Kalendáři akcí.
Vydáváme zpravodaj Svět neziskovek, který při-
náší informace o aktuálním dění v neziskovém 
sektoru.

www.neziskovky.cz
Kontakt: nadaceneziskovky@neziskovky.cz

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

SLUŽBY A PRODUKTY ČLENŮ AVPO ČR

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

PESTRÁ 
SPOLEČNOST, O.P.S.

Nabízíme vzdělávací programy 
pro mateřské, základní a střed-
ní 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 obča-
nům se zrakovým postižením, 
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

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
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SLUŽBY A PRODUKTY ČLENŮ AVPO ČR

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 http://www.avpo.cz. 
Publikované nabídky zveřejníme 
i v dalších číslech Bulletinu AVPO ČR.

TAMTAMY, O. P. S.

Posláním Tamtamy o.p.s. je 
přispívat k integraci zne-
výhodněných 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

SPOLEK INSPIRO

Nabízíme zážitkové semi-
náře lektorky Milady Šna-
jdrové v oblasti měkkých 
dovedností (komunikační 
a vyjednávací dovednosti, rétorika, neverbální 
komunikace, etiketa, asertivita, manipulace), fi-
nanční gramotnosti a ochrany spotřebitele. Dále 
semináře k řízení NNO (dotační řízení, fundrai-
sing, strategické plánování, řízení lidských zdrojů, 
public relations, komunikace s médii).

Semináře jsou vždy přizpůsobeny potřebám cí-
lové skupiny a organizace, a to cenou, rozsahem 
i osnovou. Lze se dohodnout i na partnerství 
v projektech.

www.inspiro -olomouc.cz
Kontakt: info@inspiro -olomouc.cz

PORADNA PRO 
INTEGRACI, Z. Ú.

Na základě dlouhodobé pra-
xe nabízíme cizincům pobý-
vajícím legálně na území 
České republiky bezplatné 
sociální a právní poradentství. Našim cílem je 
pomáhat cizincům začlenit se do běžného ži-
vota 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

NEZISKOVÝ SEKTOR – NOVINKY V ROCE 2018 

TRANSPARENTNÍ LOBBYING
DATUM: 9. 11. 2017

 
Pravidelná konference pořádaná Unií zaměstnavatelských svazů ČR se zaměří na změny, které čekají 
(nebo by mohly čekat) neziskové organizace v následujícím roce.

Odpoledne naváže na její program druhý konferenční blok organizovaný AVPO ČR, ve kterém se 
zaměříme na téma lobbyingu neziskových organizací. Jak být v lobbyingu úspěšný a přitom neslevit ze 
zásad transparentnosti? Jaké další nástrahy jsou s lobbyingem spojené? Pokud vás zajímají odpovědi 
(nejen) na tyto otázky, rezervujte si termín. Podrobnosti včas zveřejníme na našich webových stránkách 
i v dalších informačních materiálech.

POZVÁNKA NA KONFERENCI

Konference Transparentní lobbying proběhne v rámci projektu Podpora kapacit AVPO ČR – cesta k vyšší 
transparentnosti neziskového sektoru, který podpořil Úřad vlády ČR.
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TÉMA

Správní rady v každodenním životě neziskových organizací
Organizace je silná právě tak, jak silné je její vedení…

Správní rady jsou základním stavebním kamenem 
neziskových organizací. S výjimkou spolků, kde 
mohou, ale nemusí být ustanoveny, jsou nejvyš-
ším orgánem NNO. Povinnosti správních rad jsou 
dány zákonem a nejsou zanedbatelné – ať již se 
jedná o vedení organizace, schvalování rozpočtů, 
účetních závěrek, výročních zpráv, nebo doplňko-
vých aktivit. Samozřejmě do pravomoci správních 
rad náleží například jmenování a odvolání ředitele 
a celá řada dalších záležitostí.

Přestože jsou práva a povinnosti členů správních 
rad vymezena nejen zákonem, ale často i dopl-
něna příslušnými ustanoveními v zakládacích lis-
tinách, statutech nebo stanovách, setkáváme se 
v českém prostředí s nenaplněnými očekáváními 
jak přímo u zástupců správních rad, tak u ředitelů 
a dalších členů managementu organizací.

Obecně se dá říci, že se potýkáme se dvě-
ma póly:
 
1) Organizaci vede i  řídí ředitel. Správní 
rada se sice schází, ale řediteli „schválí“ 
to, co sám připraví a předloží. Jejich do-
poručení, jsou-li vůbec nějaká, se týkají 
obvykle pouze „kosmetických“ úprav 
např. výroční zprávy. Členové rad nejsou 
spojeni s  organizací a  jejím posláním, 
ale jsou v přátelském vztahu s některým 
z vedoucích pracovníků. Do správní rady 
vstupovali „kvůli“ němu.
 
2) Organizaci by nejraději vedla i  řídi-
la sama správní rada. Řediteli zasahuje  
do jeho pravomocí, často v  rozporu se 
stanovami. Z  pozice leadera si členo-
vé správní rady přesouvají kompetence 
směrem k řízení, ovšem bez přijetí odpo-
vědnosti. Členové správní rady jsou silně 
propojeni s  organizací a  jejím posláním, 
opomíjejí management a  jeho rozvoj 
nebo kompetence.

JAK PRACUJE IDEÁLNÍ SPRÁVNÍ RADA?

Dalo by se zjednodušeně říci, že ideální správní 
rada je silným vedením, které maximálně pod-
poruje management - řídící složku organizace. 
Výchozím bodem úspěchu je sdílení společných 
hodnot a strategické myšlení členů správní rady. 
Nezbytným prvkem je společné vytváření aktivní 
firemní kultury s přímou návazností na hodnoty 
organizace.

KOHO A ODKUD?

Otázkou zůstává, kde hledat a jakým způsobem 
vybírat členy správních rad. Důležité je si nejprve 
uvědomit, jaké má organizace poslání, cíle a hod-
noty. To bude jedno z výběrových kritérií – tedy 
to, jak je s nimi nominovaná osoba v souladu.

Dalším vhodným nástrojem je analýza součas-
ného stavu vedení. Ta pracuje se základní tezí, že 
by správní rada měla pokrývat co nejširší záběr 
pro organizaci potřebných odborných znalostí. 
Měla by také být věkově a genderově vyvážená. 
Diverzita názorů a zkušeností pomáhá organizaci 
vytvářet dobré plány a poskytovat kvalitní služby.

Vhodným nástrojem je tabulka, kterou připravíme 
a zpracujeme. Z výsledků jasně vyplyne, jaké lidi 
bychom měli hledat.

JAK POSTUPOVAT PŘI JEDNÁNÍCH 
S POTENCIÁLNÍMI ČLENY SPRÁVNÍCH RAD?

Již při prvním oslovení potenciálního člena 
správní rady je důležité mu říci, co od něj oče-
káváme. Jedná se trochu o obdobu pracovního 
pohovoru. Musíme se s ním předem domluvit na 
časové náročnosti práce, rozsahu a obsahu úkolů 
i jeho odpovědnosti a povinnostech. Určitě je 
vhodné, pokud máme tyto záležitosti předem 
sepsané. Zajímejte se o to, jakou má osoba zku-
šenost s vaší organizací, kde ona sama vidí svoje 
silné stránky a svůj přínos pro vaši organizaci.

JAK DÁL PRACOVAT SE ČLENY RADY?

Na každý rok sestavte s každým členem rady 
písemnou podobu jeho povinností. Bude vědět 
co, kdy a v jakém objemu se od něj očekává. Je 
důležité, aby s tímto formulářem byli členové 
správní rady spokojeni a dokázali úkoly splnit. 
Tento formulář je vhodným nástrojem k tomu, 
aby mohli být při své dobrovolné práci úspěšní. 
Je zároveň výborným podkladem pro každoroční 

hodnocení činnosti členů správních rad. Ta by se 
měla stát součástí ročního plánu. Tak jako je nutné 
každoročně hodnotit a motivovat zaměstnance, 
je nutné, aby obdobný proces probíhal i se členy 
správních rad.

Dobře sestavená a pracující správní rada je leade-
rem a ambasadorem organizace!

Lenka Skoupá
předsedkyně spolku Toulcův dvůr

PŘÍKLAD ORGANIZACE, KTERÁ SE VĚNUJE VOLNOČASOVÝM AKTIVITÁM
PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Současná správní rada Člen A Člen B Člen C Člen D suma

Muž x 1

Žena x x x 3

Věk 20–30 x x x 3

Věk 30–40 0

Věk 40–50 0

Věk nad 50 x 1

Specifická zadání organizace

Působnost SČ kraj x 1

Působnost Liberecký kraj x x 2

Pedagogické vzdělání x x 2

Pedagogika volného času x x 2

PR znalosti 0

Ekonomické znalosti x 1

Právní minimum x 1

Výstup – vhodný kandidát by byl muž ve věku 30–50 let, ze Středočeského kraje 
se znalostmi PR, doplněné o ekonomické nebo právní znalosti.

LENKA SKOUPÁ

Vystudovala zootechnický obor na VŠZ.
Po krátkém působení v akademické sféře 
začala vést kurzy a vzdělávat v oblastech 
chovu zvířat a welfare. Od roku 2001 pracuje 
v Toulcově dvoře.

Na jaře 2017 absolvovala vzdělávací program 
AVPO ČR zaměřený na téma Správní rady 
v neziskových organizacích.



BULLETIN 2/2017

9

Software pro neziskovky
Pro vybavení našich počítačů existuje software, za který se nemusí platit. Je to například open-source software nebo v širším 
smyslu svobodný software. Jeho licenční smlouva povoluje bezplatné používání a dokonce také jeho další šíření. V tomto 
článku si představíme výběr toho nejlepšího z open-source softwaru, který můžete používat ve svém počítači nebo si ho nechat 
nainstalovat na server (ten si můžete „jako službu“ pořídit za několik stovek až tisíc měsíčně).

TÉMA

Výhody open source z hlediska organizace spo-
čívají v tom, že není třeba platit licenční poplatky, 
takový program lze tedy používat v libovolném 
počtu kopií. Nevýhodou ovšem může být, že veš-
keré zaškolení, dokumentace a odborná pomoc 
už peníze stojí a občas vlastně ani není k dispozici, 
takže „není kam zavolat“. To může být z dlouhodo-
bého hlediska nevýhodné a záleží tedy na situaci 
každé organizace, jakou míru rizika zvolí.

WEBOVÉ STRÁNKY: WORDPRESS, 
E-SHOP: WOOCOMMERCE

WordPress patří mezi nejpopulárnější systémy, na 
nichž můžete provozovat webové stránky. Lze ho 
nainstalovat jedním kliknutím v administraci hos-
tingu, který k jeho provozu potřebujete. Za hos-
ting zaplatíte cca 1000 Kč ročně, za doménu (tedy 
adresu) cca 200 Kč ročně.

Redakční systém WordPress funguje v mnoha 
jazycích včetně češtiny a umožňuje vytvářet 
stránky a články, vkládat do nich fotky, fotogalerie 
a videa (např. z YouTube). Jeho možnosti lze roz-
šiřovat pomocí pluginů, kterých existuje obrov-
ské množství. Některé z nich jsou také česky 
a některé mohou být placené. Instalují se přímo 
z administrace WordPressu.

Jedním z pluginů je WooCommerce, který 
z WordPressu vytvoří e-shop se správou pro-
duktů a nákupním košíkem. Můžete do něj vklá-
dat produkty (včetně virtuálních nebo ke stažení) 
a máte k dispozici automatickou správu objedná-
vek, rozesílku e-mailů zákazníkům. Podrobnosti 
naleznete na: https://cs.wordpress.org.

MARKETINGOVÁ AUTOMATIZACE 
POMOCÍ MAUTIC

Mautic je aplikace pro marketingovou automa-
tizaci. To znamená, že slouží ke sbírání kontaktů 
návštěvníků vašich webových stránek, jejich čle-
nění do segmentů (seznamů) podle daných kri-
térií, další komunikaci s nimi, vyhodnocování této 
komunikace a využívání získaných dat a údajů pro 
strategická rozhodnutí a akce. Z hlediska marke-
tingu se pracuje se strategiemi jako lead gene-
ration, lead nurturing, lead management, lead 
scoring, client onboarding, customer care, mar-
keting funnel apod. Nejde tedy jen o rozesílač 
e-mailů a např. oblíbený MailChimp nemá tolik 
funkcí a možností.

Mautic existuje ve variantě „instalace na vlastní 
server“ a „omezená služba“ (omezená na 5000 
kontaktů). Ceny za službu bez limitu jsou bohužel 
značně vysoké, proto je výhodná první varianta.

K čemu Mautic můžete využít? K vytvoření 
seznamů fanoušků, návštěvníků, dárců a dalších 

skupin, rozesílání newsletterů, monitorování 
sociálních sítí, vytváření komplexních komuni-
kačních kampaní (na základě vizuálních komu-
nikačních map). Hlavně však můžete pomocí 
bodování (lead scoring) zjistit, kteří příznivci 
pro vás mají nejvyšší přínos. Podle nastave-
ných měřítek jim nastavujete body, a kdo jich 
má nejvíc, je nakloněn provést nějakou akci 
(takže byste mu měli třeba zavolat). V tomto 
ohledu lze využít také rámec See-Think-Do-Care 
Avinashe Kaushika. Více informací najdete na: 
https://www.mautic.org,
https://mautic.com.

KANCELÁŘSKÝ BALÍK LIBREOFFICE

Svobodný a bezplatný kancelářský balík obsahující 
aplikace, se kterými zvládnete nejen běžnou kan-
celářskou agendu. Hlavními programy jsou tex-
tový procesor Writer, tabulkový kalkulátor Calc 
a tvůrce prezentací Impress (a ještě další apli-
kace). Writer lze označit za alternativu programu 
Word z Microsoft Office, Calc zase můžete pou-
žít místo Excelu. Nejedná se o náhrady nebo „MS 
Office zadarmo“. LibreOffice vznikl nezávisle na 
MS Office a je jeho přirozenou konkurencí.

Textový procesor Writer dokáže vytvářet i slo-
žité dokumenty. Je založen na používání stylů 
pro znaky, odstavce, stránky, díky čemuž lze udr-
žet jednotný vzhled všech stránek i rozsáhlého 
dokumentu. Nabízí uživateli nástroje pro podporu 
a kontrolu psaného textu (automatické opravy, 
slovníky překlepů) a správu revizí, které jsou ide-
ální pro práci více lidí (dokáží zachytit rozdíly mezi 
verzemi dokumentu a schválit je, či odmítnout).

Do dokumentu lze vkládat obrázky, tabulky nebo 
grafy. Ve spolupráci s dalšími komponentami lze 
pracovat s tzv. hromadnou korespondencí, což je 
nepřesné označení pro hromadné vytvoření např. 
obálek, dopisů nebo štítků na základě databáze 
zdrojových dat a předlohy dokumentu.

V Calcu se vytvářejí tabulky, výpočty a grafy. 
Funkce použitelné pro výpočty v buňkách pokrý-
vají všechny běžné (součty, průměry, podmíněné 
výpočty) i pokročilé požadavky (matice, statis-
tické funkce). Výsledky lze formátovat do různých 
typů (čísla, měny, řetězce atp.), podle podmínek 
(např. zvýraznit hodnoty menší než hraniční hod-
nota), filtrovat, řadit, vytvářet z nich mezisoučty 
a seskupovat je.

K dalším důležitým vlastnostem balíku 
LibreOffice patří možnost rozšiřovat jeho 
funkce prostřednictvím doplňků (pluginů), 
podpora mnoha jazyků (nejen překlad pro-
středí, ale také překlepové slovníky), nabídka 
moderních šablon dokumentů, propracovaný 
makrojazyk, rozsáhlé možnosti při načítání 

a ukládání dokumentů a export čehokoliv do PDF. 
Stránky LibreOffice:
https://www.openoffice.cz/.

DATOVKA, PRÁCE S DATOVÝMI ZPRÁVAMI

Datové schránky nejsou sice povinné pro všechny 
typy neziskových organizací, ale jejich využívání 
může mít výhody. Organizace CZ.NIC, která se 
stará o registr českých internetových domén, 
vyvíjí také software. Obvykle jde o software úzce 
závislý na internetu a často je to software velmi 
speciální. Ne tak Datovka a Mobilní Datovka.

Z Datovky je možné stahovat a číst zprávy sys-
tému ISDS, odesílat je, kontrolovat integritu zpráv, 
exportovat doručenky i celé zprávy, exportovat 
přehled korespondence za určité časové období, 
atd. Uživatelské rozhraní aplikace se velice 
podobá běžným poštovním klientům. Mobilní 
Datovka umožňuje zprávy přijímat, nikoliv vytvá-
řet a odesílat. Aplikace je uživatelsky přívětivá 
a pro uživatele systému datových zpráv 
velmi přínosná a praktická. Více o aplikaci 
Datovka naleznete na webových stránkách: 
https://labs.nic.cz/cs/datovka.html, 
https://labs.nic.cz/cs/mdatovka.html.

OWNCLOUD, SDÍLENÍ DAT A APLIKACÍ

Aplikace sestává ze dvou součástí – serverové 
a klientské (desktopové, mobilní). Dominantní 
funkcí je sdílení souborů mezi počítači (mobily, 
tablety), práce s webovými aplikacemi a multi-
mediální archiv (např. pro sdílení fotek a videí pod 
heslem). Po spuštění aplikace v počítači se obsah 
složky ownCloud přenese na server, odkud ji zase 
mohou načítat jiné počítače. Fotky a datové sou-
bory tak není potřeba posílat e-mailem, ale prostě 
jen přehledně sdílet.

Aplikace má rozhraní dostupné také ve webovém 
prohlížeči. Jsou zde samozřejmě dostupná data 
nasdílená přes klientské aplikace, ale kromě toho 
jsou k dispozici různé online aplikace – převážně 
pro osobní agendu (kalendář, kontakty), jedno-
duché kancelářské práce (editor, v nových ver-
zích lze spouštět LibreOffice), přehrávání hudby 
a videí, prohlížení fotek a další. Aplikace se insta-
lují pomocí tržiště ownCloud aplikací. Stránky 
OwnCloud: https://owncloud.org.

Vlastimil Ott

VLASTIMIL OTT
se zhruba 15 let zabývá 
open-source softwarem 
a spolupracuje s Liberix, o.p.s.

info@liberix.cz
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Velké stěhování, granty na zlatém podnose a inspirace 
pro rozvoj
Nadace Neziskovky.cz na jaře svlékla starý kabát, s novým lehčím designem nyní po dlouhých letech opouští také své dosavadní 
působiště. A tím to nekončí! Po dubnovém spuštění Grantového diáře si neziskové organizace mohou brousit zuby na další 
novinky včetně čerstvých témat pro vzdělávání a rozvoj.

INFORMUJEME

Z Malého náměstí v centru Prahy se Nadace 
Neziskovky.cz přesouvá do dynamického cowor-
kingového prostoru Pracovna na Žižkově. Od 
1. července 2017 je hledejte na adrese Vlkova 
36, Praha 3. Pálit mosty ani příliš škrtat nemu-
síte, po domluvě se s vámi v Nadaci i nadále 
rádi setkají osobně, zastihnete je vždycky na 
e-mailu nadace@neziskovky.cz nebo telefonu 
+420 730 173 166.

„Změna je život a my jsme to vzali od pod-
lahy. Změna vizuálního stylu i sídla nám pomůže 
nadechnout se a načerpat energii k proměně fun-
gování celé Nadace. Podstatné jsou totiž změny 
uvnitř, které se postupně odráží ve vylepšování 
našich služeb. Několik měsíců už intenzivně pra-
cujeme na tom, aby ještě lépe korespondo-
valy s potřebami neziskového sektoru,“ vysvět-
luje Libor Marek, zástupce ředitelky Nadace 
Neziskovky.cz.

ŽÁDNÝ GRANT UŽ VÁM NEUTEČE

Od dubna tohoto roku můžete také používat 
chytrou online aplikaci Grantový diář a výrazně 
si tak ulehčit práci s vyhledáváním grantových 
a dotačních příležitostí. „Ze spuštění aplikace 
máme velkou radost. Nově si můžete nastavit 
přesně na míru filtry podle vyhlašovatele nebo 
oblastí, které jsou pro vás relevantní. Sami si také 
volíte upozornění na aktuálně vypsané výzvy. 
Neziskovkám díky aplikaci odpadají i starosti s hlí-
dáním uzávěrek a všechny informace máte pře-
hledně na jednom místě,“ představuje výhody 
Martina Kolmerová z Nadace Neziskovky.cz, která 
stála u zrodu Grantového diáře.

Běžná cena předplatného Grantového diáře 
je 300 Kč na 3 měsíce a 980 Kč na 12 měsíců, 
včetně DPH. Členové AVPO ČR mají 10% slevu. 
Ještě s Grantovým diářem nemáte zkušenosti? 
Pohodlně si vyzkoušejte bezplatnou demo verzi.

VYBAVTE SE NA PODZIM 
NOVÝMI ZNALOSTMI

Nenechte si ujet vlak a aktivně svou organizaci 
rozvíjejte během podzimních vzdělávacích akcí. 
Čekají na vás třeba kompletní právní kurzy – 
vybrat si můžete od úplných základů, přes pra-
covní právo až po právní otázky volených orgánů.

Vyzkoušejte také modul projektového řízení. 
Lektoři vás během jednotlivých kurzů prove-
dou problematikou od začátku až do konce. 
Rezervovat si své místo můžete už teď na webu 
neziskovky.cz. Členové AVPO ČR se mohou 
vzdělávat s 10% slevou.

ZŮSTÁVEJTE V OBRAZE

Co se děje v létě ve Světě neziskovek? Adam 
Podhola ze Zachraň jídlo představil 4 tipy, jak 
na skvělý event. V Auto*Matu odhalili, jak využít 
veřejný prostor pro vaši akci na maximum. Matěj 
Velek se svěřil, že jeho největším snem je pobí-
hat po Kasárnách Karlín v roli neviditelného údrž-
báře. Areál Kasáren je tak velký, že by se mu jako 
spoustě dalších neziskovek mohla hodit mapa. 
A pokud se teprve chystáte na dovolenou, měli 
byste si přečíst, jak se plave v digitálních nezisko-
vých mořích.

Karolína Kratochvílová

Neziskový networking. Foto: Nadace Neziskovky.cz a Bard PR, 12/2016

Měníme se, ale zůstáváme stejní – 
– pořád máme něco nového!

Zrovna teď spouštíme grantový diář.
Chytrý nástroj pro neziskovky. Sleduje pro vás aktuální grantové  
a dotační výzvy. Všechny granty, které vás zajímají – přehledně 
na jednom místě www.grantovydiar.cz
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Setkání ICFO v Berlíně: Hodnocení spolehlivosti 
neziskovek je celosvětové téma
Každoroční setkání asociace ICFO (International Committee on Fundraising 
Organizations), jejímž členem je i AVPO ČR, proběhlo tentokrát v Berlíně. 
Odborná mezinárodní konference byla zaměřená na změny a trendy v současném 
světě, na které musí neziskové organizace ve své činnosti reagovat, ale také na 
nebezpečí a tlaky, kterým jsou nuceny v různých oblastech čelit. Během navazující 
valné hromady ICFO byly pak kromě jiného přijaty aktualizované standardy pro 
hodnocení spolehlivosti neziskových organizací.

ZE SVĚTA

Berlín není jen pulsující moderní metropolí. 
Během posledních dvou desetiletí proslul i tím, 
že se stal laboratoří pro vývoj a testování řady 
sociálních i ekonomických inovací, za nimiž často 
stojí neziskové organizace. Na předsudky o kon-
zervativních a chladně odměřených Němcích 
v Berlíně rychle zapomenete. Pokud pak máte 
příležitost poznat zdejší neziskovou scénu tro-
chu hlouběji, zjistíte, že se opírá o velmi pevný 
a stabilní systém institucí a pravidel.

Pořadatelem letošního setkání ICFO, které 
proběhlo 16. a 17. června, byla členská organi-
zace DZI (Deutsches Zentralinstitut für soziale 
Fragen), která kromě jiných odborných činností 
spravuje též značku spolehlivosti pro neziskové 
organizace. Jen pro zajímavost: historie DZI sahá 
až do roku 1873 a jedná se tedy o jakousi živoucí 
paměť vývoje sociální práce a neziskového sek-
toru v Německu.

SVĚT SE MĚNÍ A NEZISKOVKY 
SE MUSÍ MĚNIT S NÍM

Valné hromadě ICFO předcházela už tradičně 
mezinárodní konference. Její témata vyplývala 
z názvu „CHANGIG SPACES FOR CHARITIES – 
The Impact on Monitoring Agencies“. Na kon-
ferenci vystoupilo několik zástupců členských 
organizací ICFO, ale i řada pozvaných odbor-
níků z Německa a dalších zemí. Program ote-
vřely příspěvky akademiků sdružených do The 
Tocqueville Forum, zaměřené na aktuální poli-
tické, bezpečnostní, ale i sociologické výzvy, 
s nimiž se organizace občanské společnosti 
musí při své práci vyrovnávat. Mezi nejnaléha-
vější problémy, při jejichž řešení státy, ale také 
neziskové organizace prozatím selhávají, patří 
podle nich demografické změny v Evropě cha-
rakterizované stárnutím populace a profesní 
uplatnitelnost současné mladé generace. Situaci 

přitom neziskovým organizacím neulehčují nejen 
různá byrokratická opatření nebo politické tlaky, 
ale často i otevřené represe ze strany některých 
vlád. Aktuální trend profesionalizace neziskových 
organizací je na jedné straně logickou odpovědí 
na zvyšující se potřebu odbornosti, vede ale 
zároveň k situaci, kdy řada z nich formálně či 
neformálně opouští členský princip, čímž se při-
pravuje o důležitý zdroj vlastní legitimity.

PŘEREGULOVANOST I CÍLENÉ 
KAMPANĚ PROTI NEZISKOVKÁM

Christine Meissler, reprezentující asociaci 
VENRO (sdružení více než 120 organizací půso-
bících v oblasti rozvojové a humanitární pomoci) 
upozornila, že činnost neziskovek nelze oddělo-
vat od problematiky lidských práv a meziná-
rodního práva. Dlouhodobé zkušenosti s roz-
vojovou prací podle ní ukazují, že respektování 
základních práv je klíčovým předpokladem sta-
bility i ekonomického rozvoje. To však zdaleka 
neplatí jen pro rozvojové země – přeregulova-
nost, tak typická pro Evropu, hrozí podobnými 
důsledky. Některá protiteroristická opatření 
mohou například komplikovat zakládání nezis-
kových organizací, nepřiměřená byrokracie 
spojená s kontrolou jejich financování zase může 
brzdit práci neziskovek. Přímo v Evropě jsme při-
tom již svědky toho, jak je bezpečnostní a pro-
tikorupční agenda zneužívána přímo k potlačo-
vání občanských aktivit. Cílené kampaně proti 
neziskovým organizacím probíhají třeba v Rusku 
nebo Maďarsku. Odpovědí by mělo být budo-
vání silných mezinárodních struktur a posilování 
povědomí veřejnosti o významu neziskového 
sektoru. Dostatečná otevřenost a transparent-
nost neziskovek jsou přitom naprosto samozřej-
mým předpokladem.

NEZISKOVÝ SEKTOR V INDII A V ČÍNĚ

Během dalšího bloku zazněly příspěvky týka-
jící se neziskového sektoru ve dvou nejlidnatěj-
ších zemích světa. Harish Vashistha přiblížil situ-
aci v Indii a krátce představil činnost Credibility 
Alliance. Centrální indická vláda podle něj nepro-
jevuje o činnost neziskovek příliš velký zájem 
a tak je většina regulací v rukou vlád jednotlivých 
států. V některých oblastech se přitom používají 
předpisy ještě z doby kolonialismu. Přesto exis-
tuje v Indii odhadem asi 3,3 milionu neziskových 
organizací, přičemž jejich zaměření je v zásadě 
podobné tomu v evropských zemích. Velké množ-
ství různých iniciativ není nikde registrováno. 
Chybějící regulační rámec se snaží suplovat orga-
nizace vzešlé přímo z neziskového sektoru, jako je 
právě Credibility Alliance, která podporuje šíření 
dobré praxe v oblastech správy, řízení a transpa-
rentnosti neziskových organizací a ve spolupráci 
s nimi i úřady vypracovává různé standardy.

Větší diskuzi vyvolal referát o stavu nezisko-
vého sektoru v Číně, který přednesl Youping Liu 
z China Charity Alliance. Vládnoucí komunistická 
strana podle něj podporuje činnost charitativ-
ních organizací a dokonce zdůrazňuje jejich spo-
lečenskou roli. Existuje zde i řada zákonů, které 
oblast občanského sektoru upravují. V současné 
době je trendem decentralizace a deregulace. 
Uplatňování nových předpisů však naráží na 
pomalý byrokratický aparát. Působení nezisko-
vých organizací kontrolují přímo v místě přidě-
lení komisaři. V současné době existuje na území 
Číny několik set tisíc neziskovek a na vzestupu je 
i soukromé dárcovství, dobrovolnictví a filantro-
pie všeobecně. Objevují se případy, kdy bohaté 
čínské rodiny zakládají nadace nebo charitativní 
trusty. Změna přístupu k podpoře charitativních 
projektů je patrná zejména u mladé generace, 
která v rostoucí míře využívá platformy pro online 
dárcovství. Postupně vzniká i organizační zázemí 
čínského neziskového sektoru. Funguje zde již 
několik asociací a střešních organizací. Jednou 
z nich je i China Charity Allinace, která kromě 
servisu pro své členy vstupuje také do vyjedná-
vání o nových zákonech nebo spolupracuje s uni-
verzitami, na kterých usiluje o zavedení studijních 
programů orientovaných na neziskový sektor.

Kristin Shi-Kupfer z institutu MERICS (Mercator 
Institut for China Studies) upřesnila, že čín-
ské úřady podporují pouze ty neziskové organi-
zace, které se zaměřují čistě na charitativní nebo  

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Konference a valné hromady ICFO jsme se zúčastnili 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.
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ZE SVĚTA

např. environmentální činnost a neprosazují 
jakoukoli agendu, která by mohla být chápána 
jako politická. Činnost neziskovek, které usilují 
o dodržování lidských práv nebo se věnují wat-
chdog aktivitám, je stále potlačována. Vzácné 
nejsou ani případy, kdy jsou jejich představitelé 
vězněni. Přetrvávají také velké obavy z vměšování 
ze zahraničí a pod pečlivým dohledem jsou proto 
i neziskovky, které získávají prostředky ze zahra-
ničních zdrojů. Transparentnost procesu regist-
race neziskových organizací byla nicméně posí-
lena po vydání nového zákona o charitativních 
organizacích v březnu 2016. Pozitivní je i skuteč-
nost, že se objevují odborné publikace s témati-
kou neziskového sektoru.

ČESKÁ REPUBLIKA PROJDE HODNOCENÍM

Příspěvek Hanny Surmatz o evaluacích FATF 
zazněl až mezi posledními, ale z pohledu českých 
neziskovek byl jednoznačně nejzajímavější. FATF 
(Financial Action Task Force) je mezinárodní ini-
ciativa, která se zabývá prevencí praní špinavých 
peněz, financováním terorismu a s tím souvise-
jícími hrozbami. Organizace vypracovává stan-
dardy a doporučení a následně vyhodnocuje 
jejich naplňování v jednotlivých zemích. Jeden 
ze standardů se týká i neziskových organizací, 
neboť jsou již známy případy jejich zneužívání. 
Kromě 36 samostatných států přistoupila k FATF 
také Evropská komise a evaluace tedy probíhají 
i v jednotlivých členských zemích EU. V příštím 
roce bude hodnocena Česká republika, přičemž 
budou přizváni i zástupci neziskového sektoru.

VALNÁ HROMADA ICFO

Valná hromada ICFO, která se konala následující 
den, byla na rozdíl od konference přístupná už 
pouze členům a pozvaným hostům. Na programu 
byla nejprve interní agenda asociace, poté však 
dostali prostor i hosté. Izadora Mattiello a Lorhan 

Caproni představili slibně se rozvíjející činnost 
organizace Phomenta, která se zaměřuje na hod-
nocení spolehlivosti neziskovek v Brazílii. Izadora 
a Lorhan navštívili kancelář naší asociace již začát-
kem letošního roku. Hovořili jsme tehdy o značce 
Spolehlivá veřejně prospěšná organizace i mezi-
národních standardech, a předali jsme jim také 
kontakty na sekretariát ICFO. Bylo pro nás tedy 
velmi příjemným zjištěním, že nejen jejich projekt, 
ale i mezinárodní spolupráce pokračuje. Dalším 
hostem byl Pavlo Novikov, předseda správní 
rady organizace Charity Tuner, který představil 
některé charitativní projekty a nástroje pro pod-
poru transparentnosti neziskovek na Ukrajině.

Prostor pro prezentaci dosažených úspěchů 
a aktuálních propagačních materiálů dostaly 
i jednotlivé členské organizace. Nové propagační 
video o naší Značce spolehlivosti sklidilo potlesk 
a ICFO ho bude používat jako příklad, jak lze hod-
nocení spolehlivosti propagovat směrem k široké 
veřejnosti.

AKTUALIZOVANÉ STANDARDY? PLNÍME!

Posledním bodem jednání bylo schvalování aktu-
alizovaných standardů a doporučení pro hod-
nocení spolehlivosti neziskovek i pro samotné 
monitorující subjekty. Diskuze a přijaté změny se 
týkaly zejména nezávislosti hodnotitelů a perio-
dicity, s níž má být hodnocení opakováno. Naše 
hodnocení spolehlivosti nová pravidla splňuje 
a není tedy nutné provádět v platných metodi-
kách změny.

Setkání se zahraničními kolegy nám vždy při-
náší jedinečnou příležitost k výměně zkušeností. 
Stejně důležitá je i skutečnost, že se už můžeme 
začít připravovat na problémy a trendy, které dříve 
či později dorazí i k nám. Na letošní valné hromadě 
ICFO jsme si navíc potvrdili, že naše hodnocení 
spolehlivosti patří k těm nejpropracovanějším. 

Maximalizuje se tím přínos pro hodnocené nezis-
kovky a dárcům poskytuje jistotu, že s jejich pod-
porou bude naloženo smysluplně. Také zájem bra-
zilských kolegů o naši činnost nám potvrdil, že po 
třech letech členství v ICFO nejsme již v pozici 
učedníků, ale kolegové z jiných zemí nás naopak 
již respektují jako odborníky, kteří jim mohou pře-
dat cenné know-how a informace.

Příští setkání ICFO bude pořádat Construyendo 
Organizaciones Civiles Transparentes A.C. 
a uskuteční se koncem května 2018 v Mexico 
City.

Aleš Mrázek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ICFO už od roku 1958 sdružuje  
organizace věnující se hodnocení  
zaměřené na hospodaření neziskových 
organizací s  penězi, které dostávají  
od soukromých dárců. Cílem ICFO je 
poskytnout dárcům informace o  tom, 
že nezisková organizace hospodaří se  
svěřenými prostředky transparent-
ně a  adekvátně je využívá na plnění  
svých veřejně prospěšných činností 
a  služeb. ICFO v  současnosti sdružuje  
17 subjektů z 16 zemí světa.

Zástupci členských organizací a hosté na valné hromadě ICFO 2017. 
Foto: AVPO ČR
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KALENDÁŘ AKCÍ

Obrázek na obálce:
Berlin - Bode Museum
Autor: Carschten
Zdroj: Wikimedia.org

23. 8.

SETKÁNÍ ŘEDITELŮ ČLENSKÝCH 
ORGANIZACÍ AVPO ČR 
… ANEB NEJSTE NA TO SAMI

Ve spolupráci s vámi, našimi členskými organiza-
cemi, neustále hledáme vhodné formáty pro setká-
vání, předávání zkušeností a zprostředkovávání 
informací. První setkání ředitelů bude zaměřeno 
na právní otázky související s prací neziskových 
organizací a odpovědnost ředitelů (statutárních 
orgánů). Hostem bude právník Mgr. Petr Vít. 
Setkání se proběhne od 12.30 do 15.30 hodin 
v Husově domě, Jungmannova ulice 22/9, Praha 1 
(u Divadla Kalich). Vstupné volné, kapacita omezena! 
Více informací a přihláška

22.–30. 9.

TÝDEN KOMUNIKACE OSOB SE 
SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

Již 6. ročník festivalu Týden komunikace osob 
se sluchovým postižením proběhne v České 
republice v termínu 22. až 30. září 2017. Jeho 
cílem je šíření osvěty a povědomí o slucho-
vém postižení, setkávání slyšících a osob se 
sluchovým postižením na společných akcích. 
Pořádající ORBI PONTES připomíná, že pro-
gramovým partnerem festivalu se mohou stát 
všichni, kdo připraví zajímavou vlastní akci, která 
bude přístupná i lidem se sluchovým postižením. 
Více informací, Přihláška

12. 10.

JAK MAXIMÁLNĚ VYUŽÍT POTENCIÁL 
DOBROVOLNÍKŮ 
(WORKSHOP)

Dobrovolníci mohou být pro neziskovku velkým 
přínosem, ale také nepříjemnou zátěží, pokud 
jejich zápal nedokáže odpovídajícím způso-
bem usměrnit a využít. O své zkušenosti s prací 
s dobrovolníky se s vámi přijde podělit před-
sedkyně Toulcova dvora, z.s. paní Lenka Skoupá. 
Více informací a přihláška

29. 10.

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ ŽIVOT V POHYBU

Společnost Opel CS a její program Opel 
Handycars, Národní rada osob se zdravotním 
postižením, Hamzova odborná léčebna pro děti 
a dospělé, Rehabilitační ústav Kladruby, Fujifilm 
Česká republika a ÚAMK Praha vyhlašují foto-
grafickou soutěž na téma Svoboda pohybu 
osob se zdravotním postižením. Příjem sou-
těžních fotografií bude ukončen 29. 10. 2017. 
Více informací

9. 11.

KONFERENCE: NEZISKOVÝ 
SEKTOR - NOVINKY V ROCE 2018; 
TRANSPARENTNÍ LOBBYING

Pravidelná konference pořádaná Unií zaměstna-
vatelských svazů ČR se zaměří na změny, které 

čekají (nebo by mohly čekat) neziskové orga-
nizace v následujícím roce. Odpoledne naváže 
na její program druhý konferenční blok orga-
nizovaný AVPO ČR, ve kterém se zaměříme 
na téma lobbyingu neziskových organizací. Jak 
být v lobbyingu úspěšný a přitom neslevit ze 
zásad transparentnosti? Jaké další nástrahy jsou 
s lobbyingem spojené? Pokud vás zajímají odpo-
vědi (nejen) na tyto otázky, rezervujte si termín. 
Podrobnosti včas zveřejníme na našich webových 
stránkách i v dalších informačních materiálech.

Konference Transparentní lobbying proběhne 
v rámci projektu Podpora kapacit AVPO ČR – cesta 
k vyšší transparentnosti neziskového sektoru, který 
podpořil Úřad vlády ČR. 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. 


