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Borůvka už 20 let ukazuje, že práce
lidí s handicapem má smysl
Borůvka Praha o.p.s. je pražskou neziskovou organizací, která od roku 1998 pomáhá lidem
s tělesným postižením. Letošní rok je tudíž výjimečný – Borůvka slaví své dvacetileté jubileum. Mezi hlavní cíle organizace po celou dobu patří pomáhat lidem s tělesným postižením
začlenit se do společnosti a žít kvalitnější život s handicapem. Naše organizace pomáhá
mnoha projekty jak pro děti, tak pro dospělé. „V posledních letech se zaměřujeme zejména
na zaměstnávání. Snažíme se lidem ukázat, že i práce lidí s handicapem má smysl a svoji
cenu, jen je potřeba podat pomocnou ruku“, říká ředitelka Borůvky Lenka Nádvorníková.
Hlavním partnerem organizace Borůvka je
Jedličkův ústav a školy. Borůvka navazuje na
činnost ústavu a na práci s lidmi s tělesným
postižením. V roce 1998 jsme začínali provozem charitativního Obchůdku Borůvka
a dvěma projekty: dopravou dětí a mládeže s handicapem za vzděláním a podporou osobní asistence. Projekt bezbariérové dopravy funguje dodnes a denně
naši obětaví řidiči vozí do škol na 25 žáků
a studentů.

Jeho účastníci se učí základním pracovním návykům, jako je docházka podle rozvrhu, omluvy v případě absencí, práce
v týmu, nácvik zvládání pracovní zátěže
a další dovednosti dle individuálních potřeb
klientů. Trénink klientům umožní rozvinout vlastní iniciativu, samostatnost, nezávislost na sociálních a pomocných službách.
Souč ástí tréninku jsou hodiny individuálního koučinku a po jeho skončení
i pomoc s hledáním pracovního uplatnění.

specifické potřeby. Snažíme se o vytvoření reálné pracovní zkušenosti, která je ale
v bezpečném prostředí, v místě, kde se
švadlenkám dostane dostatečné podpory, aby mohly pracovat a cítit se dobře.
Hlavním cílem zaměstnávání OZP je nejenom samotná práce, ale také zmenšení izolace lidí s handicapem a podpora jejich osobního rozvoje, sebevědomí
a pocitu, že někam patří a uplatní
se. V minulém roce jsme také vytvořili pracovní místa u nás v administrativě
a v Obchůdku Borůvka. Třešničkou na dortu naší
práce je pomoc pro pečující o zdravotně hand i c a p ov a n é. Po sk y t u j e m e p o r a d e ns t v í
a pomocnou ruku těm, k teř í se st araj í
o někoho blízkého a potřebují pomoci.
POMOHLI JSME UŽ TÉMĚŘ 2000 LIDEM
Borůvka začínala v roce 1998 s pěti zaměstnanci
a v současné době jich má téměř čtyřicet.
V roce 2013 jsme se umístili na 2. místě
v soutěži Národní cena kariérového poradenství 2013 centra Euroguidance, čehož si
velice ceníme, a v roce 2015 jsme se umístili
na 3. místě v soutěži Neziskovka roku.

Klienti Borůvky mohou získat pracovní zkušenosti v Ta Kavárně. Foto: Archiv Borůvka Praha o.p.s.

V roce 2007 jsme navázali poskytováním fyzioterapie v rámci projektu Rehabilitace i pro další.
Klientům s tělesným postižením, kteří přijdou
s doporučením od lékaře, poskytujeme za symbolický poplatek 50 Kč fyzioterapii, masáže
i vodoléčbu. Snažíme se o zajištění dostupnosti
těchto služeb, protože pomoc zdravotních
pojišťoven ve většině případů bohužel nestačí.
HLAVNÍ JSOU PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
V současné době je naším velkým tématem uplatnění lidí s handicapem na trhu práce. Od roku 2009
realizujeme projekt Pracuji, tedy jsem. Ten poskytuje pracovně-tréninkový program pro absolventy
speciálních škol a pro lidi po úrazech, kteří se snaží
se svým nově nabytým handicapem vrátit na trh
práce. Umožňujeme klientům získat pracovní zkušenosti, sebevědomí a najít si práci. Trénink probíhá
v Ta Kavárně a Obchůdku Borůvka na Vyšehradě.

Nevychováváme kavárníky a prodavače, ale
budoucí zaměstnance, kteří uplatňují získané dovednosti na trhu práce. Projekt má
velkou úspěšnost. 70 % účastníků si po jeho
skončení skutečně najde práci!
Na základě našich zkušeností z pracovního
tréninku a z komunikace se zaměstnavateli
jsme se rozhodli rozšířit naši činnost – snažíme se vytvářet pracovní místa na míru uchazečům. To často není jednoduché vzhledem
k jejich různým typům postižení, ale stojí to
za to. V roce 2013 jsme otevřeli charitativní
secondhand Koloběh a také Dílnu švadlen
Borůvka. V dílně pracují absolventky výučního oboru šití oděvů v Jedličkově ústavu.
Vzhledem ke svému handicapu ale nemají šanci
se uchyti v klasické šicí dílně. Pracovní prostory
dílen často nejsou uzpůsobeny bezbariérově
a jednotlivá postižení navíc mají individuální

Dvacáté výročí Borůvka oslavila 30. 5. 2018
charitativní módní přehlídkou s dražbou modelů
z charitativního secondhandu Koloběh a z šatníku patronky zpěvačky Ewy Farné. Akce to byla
povedená. Byla zejména oslavou toho, že již
dvacet let pomáháme a za dobu své existence
jsme poskytli své služby téměř 2000 lidem
s postižením, na což jsme náležitě hrdí. Doufáme
v dalších mnoho let našeho fungování
a pomoci lidem s handicapem, kteří ji potřebují. Děkujeme všem, jež jsou s námi, za jejich
přízeň a podporu.
Veronika Moudrá
Fundraising & public relations

BORŮVKA PRAHA O.P.S.
V Pevnosti 4,
128 41 Praha 2
Email: boruvkapraha@boruvkapraha.cz
Web: www.boruvkapraha.cz
Č.účtu.: 131115481/0300
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Momo Chrudim, o.p.s.
Název společnosti Momo Chrudim, o.p.s. vychází z knihy Michaela Endeho Děvčátko
Momo a ukradený čas. Je to příběh o naší době, ve které se pozvolna z životů vytrácí
radost a nadšení. Nikdo už „nemá na nic čas“ na úkor práce a vydělávání peněz. Přitom
kdybychom se jen na chvíli zastavili, uvědomili bychom si, že je vlastně jen na nás, jak
s časem, který nám byl dán, naložíme. Díky opravdové pozornosti a bytí „tady a teď“
dokáže děvčátko Momo naslouchat dospělým a hrát si s dětmi tak, jako nikdo jiný.
A protože právě v sociálních službách, umění a pedagogické práci je bytí v přítomném
okamžiku a schopnost naslouchat podstatné, vybrali si zakladatelé společnosti
děvčátko Momo jako vzor pro svou práci.
Obecně prospěšná společnost Momo Chrudim
byla založena v roce 2007. Od roku 2008 provozujeme sociálně terapeutickou dílnu, kterou
v současné době navštěvuje 19 lidí s mentálním a tělesným postižením. Učí se u nás „chodit do práce“. Dílna se pro některé z nich stala
místem, kde se mohou pracovně realizovat,
a pro jiné odrazovým můstkem k opravdovému zaměstnání.

a by tové doplňk y, obaly na knihy, telefony nebo flétny. Děláme i věci na zakázku.
V nedávné době nás oslovila chrudimská farnost a my jsme vyrobili 16 podsedáků na nové
lavice do chrudimského kostela. Výrobní
postupy jsou takové, aby byli klienti do procesu vzniku výrobků i do prodeje zapojení
v co nevětší možné míře.

Několik let jsme pro rodiče dětí s postižením pořádali bezplatné setkávání podpůrné skupiny. Setkání byla různě tematicky zaměřena. Věnovali jsme se výtvarným
a relaxačním aktivitám, proběhl kurz preterapie a další. Rodiče a jiní blízcí měli šanci
sdílet své starosti i radosti v kruhu osob
s podobnou životní zkušeností. Od loňského jara
provozujeme také chrudimskou Semínkovnu,
což je místo, kde zahrádkáři mohou bezplatně
sdílet semínka zeleniny, bylin a květin, to vše
v biokvalitě.
Veškerý zisk z prodeje výrobků a dalších ekonomických aktivit společnosti využíváme k zabezpečení chodu dílny. Také budujeme finanční
rezervu na období mezi dočerpáním dotace na
poskytování služby a příchodem dotace nové.
OTEVŘELI JSME MATEŘSKOU
ŠKOLU VE SLATIŇANECH
V roce 2010 naše společnost zřídila Mateřskou
školu Děvčátka Momo ve Slatiňanech. Jedná se
o školku s prvky waldorfské pedagogiky s důrazem na mluvené slovo, práci s přírodními materiály, pobyt na čerstvém vzduchu a zdravé
stravování.

Foto: Momo Chrudim, o.p.s.

Kromě toho podporujeme klienty v získávání
dovedností v sebeobsluze, péči o domácnost, samostatném cestování a podobně.
Podporujeme je v tom, aby se stali více
samostatní a nezávislí na pomoci ostatních. A daří se nám to, klienti si stále více
věří, dovedou lépe vyjadřovat své potřeby
a pocity a zvládají více odborné činnosti v rámci
chodu dílny.
VÝROBKY Z VLNY NABÍZÍME
PŘES E-SHOP
V dílně pracujeme s ovčí vlnou. Vlnu si kupujeme
vypranou a česanou, pak ji sami barvíme. Dále
se buď vlna naváží a balíčkuje k prodeji anebo ji
zpracováváme do finálních výrobků.Technikou
mokrého plstění vyrábíme z vlny různé módní

Výrobk y dílny prodáváme v našem
o b c h ů d k u , n a j a r m a rc í c h , v ko m i s í c h ,
n a f l e r.c z a h l av n ě n a n aš e m e -sh o p u
w w w. p l s t i m e .c z . O d ro k u 20 1 4 n e s o u
naše plstěné v ýrobk y značku Regionální
produk t Železné hor y. Držitelst ví značk y
pomáhá z viditelnit naši činnost, ale také
tím reprezentujeme náš region.
KURZY, SEMINÁŘE, TERAPIE, CVIČENÍ
Kromě poskytování sociální služby a prodeje
výrobků se věnujeme pořádání řemeslně
výtvarných kurzů (plstění, předení, šití barefoot bot), seberozvojových seminářů, muzikoterapie, cvičení jógy a podobně. Nabízíme
tak lidem z našeho města trávení volného
času tvořivým a obohacujícím způsobem.

Kdyby se mě někdo zeptal, kde vidím Momo
za pár let, odpověděl bych: „Táák určitě… bychom
rádi provozovali dál dílnu, dělali poctivé řemeslo
a poskytovali kvalitní sociální službu. Taky
bychom mohli zaměstnávat lidi s postižením
v rámci nějakého sociálního podniku a budeme
se taky snažit organizovat různé workshopy
a setkání. Školka bude pořád plná dětského smíchu a určitě budeme mít nový design webovek.
Pořád tady budeme mít dobrou partu tvořivých,
zodpovědných, samostatných a nadšených lidí,
protože je to nakonec vždycky o lidech.

Jan Rodina
MOMO CHRUDIM, O.P.S.
Palackého třída 200,
537 01 Chrudim
e-mail: info@devcatkomomo.cz
telefon: 775 780 950
www.devcatkomomo.cz
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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 nabízíme
velkou seminární místnost (pro max. 45 osob,
ideálně 30) a malou seminární místnost (pro
max. 18 osob, ideálně 12), případně pronájem
celého objektu. K dispozici pro případné využití je též vstupní hala. K budově náleží rozlehlá zahrada s altány a jezírkem, kterou lze využít
ke cvičení, relaxaci či terapiím. Vila skýtá také
ubytování pro 25 osob (v 7 pokojích). Při pobytu
lze využít celodenního stravování, zapůjčení techniky. V celém objektu je možnost Wi‑fi připojení.
Projektový management, poradenství v oblasti
veřejných zakázek
Již od roku 2008 nabízíme klientům z řad neziskových organizací, samospráv i podnikatelského
sektoru služby z oblastí zadávání veřejných zakázek a projektového managementu.

www.centrumrozvoje.eu
Kontakt: centrum@vilacerych.cz
POBYTOVÉ REHABILITAČNÍ
A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PRO NEVIDOMÉ DĚDINA, O.P.S.
Středisko Dědina poskytuje
2 registrované služby
občanům se zrakovým postižením, sociální rehabilitaci a sociálně
terapeutické dílny.

ARPOK, O.P.S.
Nabízíme výukové programy
a tematické dny pro žáky, semináře pro pedagogy a pro širokou
veřejnost besedy o aktuálních
tématech dneška. Více informací
o našich aktivitách na www.arpok.cz.
Pro firmy umíme připravit zábavné (teambuildingové)
odpoledne ve znamení témat, které hýbou dnešním
světem.

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

MIKULÁŠ365, O.P.S.
Pomáháme rodičům nalézat
způsoby řešení rozvodu nebo
rozchodu a vyrovnat se s jeho
dopady.
Pořádáme:
• skupinová setkání rodičů (moderované, anonymní sdílení zkušeností);
• tematické semináře (zasadí konkrétní téma
do souvislostí a pomůžou pochopit chování
členů rodiny);
• asistované předávání dětí (pomáhá při kontaktu rodiče s dítětem a při předávání dětí
mezi rodiči);
• individuální poradenství (v případě potřeby
zprostředkujeme kontakt s dalšími odborníky,
ať už psychology, právníky nebo mediátory).

www.mikulasops.cz
Kontakt: info@mikulasops.cz
INTERNETPORADNACZ, O.S.

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.

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

Návazně jsou v jednotlivých dílnách zaměstnáni
osoby se zrakovým postižením na vymezených
chráněných pracovních místech. Celkem středisko zaměstnává 20 osob ZTP.

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

www.dedina.cz

FOKUS VYSOČINA

Kontakt: dedina@dedina.cz

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

www.debra-cz.org

Kontakt: info@debra-cz.org

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

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

HESTIA – CENTRUM PRO
DOBROVOLNICTVÍ, Z.Ú.
SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST JE SMYSLEM
I CÍLEM NAŠÍ PRÁCE
Snažíme se zprostředkovávat
naše hodnoty dobrovolníkům,
organizacím i firmám, se kterými
spolupracujeme. Posláním HESTIA - Centra pro dobrovolnictví je
šířit a rozvíjet myšlenku dobrovolnictví, zajistit, aby dobrovolnictví
bylo přístupné všem a spojovalo v sobě lidskost i profesionalitu. Prostřednictvím dlouhodobé spolupráce s dobrovolníky, organizacemi i firmami chceme
přispívat k rozvoji občanské společnosti. Na základě
našich zkušeností realizujeme vlastní mentoringové
programy, ve kterých dobrovolníci poskytují účinnou
podporu dětem, jejichž vývoj je ohrožen nepříznivými
vlivy. Podporujeme a vytváříme podmínky pro smysluplné a efektivní partnerství neziskového a komerčního
sektoru formou firemního dobrovolnictví. Je to jeden z
nejlepších způsobů, jak se firma může stát společensky
odpovědnou a zároveň poskytnou zaměstnancům
jedinečnou možnost osobního i profesního rozvoje.
Provozujeme portál Dobrovolník.cz. Naše hodnoty:
- dlouhodobá spolupráce - oceňování dobrovolnické
činnosti - vnímavost, ohleduplnost a společenská odpovědnost - rozvoj osobnosti člověka a jeho působení
v komunitě - rozvoj občanské společnosti Usilujeme
nejen o spolupráci mezi státním, veřejným, neziskovým
i komerčním sektorem, ale především o spolupráci
mezi lidmi, kteří usilují o týž cíl.

www.hest.cz

Kontakt: info@hest.cz

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
Lepší byznys – prožitkový workshop komunikace s osobami se zdravotním postižením.
Workshop je určen firmám a institucím poskytujícím služby či pracovníkům, kteří jsou
v přímém kontaktu se svými klienty. Cílem je
připravit zaměstnance na komunikaci a poskytnutí služby lidem s různými druhy zdravotního
postižení. Hlavními cílovými skupinami jsou lidé
s tělesným, zrakovým a sluchovým postižením.
Každé školení je šité na míru danému sektoru
(bankovnictví, telko, poradenství, atd.), včetně
vytipování vhodných služeb pro tuto klientelu.
Cestovní agentura Bezbatour
Sociální podnik Pestré společnosti zprostředkovává zájezdy významných tuzemských cestovních kanceláři. Zákazník si přes webové stránky
www.bezbatour.cz může vybrat ze široké nabídky zájezdů do celého světa. Svým nákupem přispívá na výcvik asistenční psů Pestré
společnosti, aniž by zaplatil o korunu navíc.
CA Bezbatour zaměstnává lidi se zdravotním postižením a mimo jiné nabízí i zaručeně
bezbariérové zájezdy v ČR i zahraničí. Spolupracujeme pouze s renomovanými a vyzkoušenými cestovními kancelářemi, které nabízejí vysokou kvalitu poskytovaných služeb.

www.pestraspolecnost.cz,
www.bezbatour.cz

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

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

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

www.maturus.cz

NADAČNÍ FOND
PRO PODPORU
ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB
SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM (NFOZP)

TAMTAMY, O. P. S.

PORADNA PRO
INTEGRACI, Z. Ú.

Jsme Nadační fond pro
podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. A co vlastně děláme?

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.akademie-diversitas.cz

Kontakt: vzdelavani@akademie-diversitas.cz

NEJEN, ŽE zaměstnáváme osoby se zdravotním
postižením, pomáháme jim hledat práci a učíme
firmy je zaměstnávat. ALE TAKÉ aktivně zasahujeme do tvorby legislativy a pomáháme s nastavením pravidel grantů komerčních firem i státní
správy. A NAVÍC JEŠTĚ pomáháme pacientům
s konkrétními diagnózami a jako Srdcerváči získáváme finance originální cestou.
Pokud potřebujete poradit, pomoci nebo se jen
na něco zeptat, podívejte se na náš web nebo
nás kontaktujte.

Posláním Tamtamy o.p.s. je
přispívat k integraci znevýhodněných skupin na trhu
práce.

www.tamtamyops.cz

Kontakt: info@tamtamy.cz

www.nfozp.cz, www.srdcervaci.cz
Kontakt: dotazy@nfozp.cz

EDA CZ, Z.Ú.
MOMO CHRUDIM,
O.P.S.
Momo Chrudim, o.p.s. vytváří prostor pro kreativní
tvoření s ovčí vlnou, pro
práci s přírodními materiály, prostor pro tradiční řemeslnou výrobu. Tento
prostor otevíráme dospělým lidem s mentálním,
tělesným a zdravotním postižením, kterým tak
umožňujeme získávat pracovní zkušenosti a dovednosti vedoucí k co nejvíce samostatnému
a nezávislému životu. Realizujeme tvůrčí a vzdělávací kurzy pro širokou veřejnost. Nabízíme možnost zastavovat se, naslouchat sobě i druhým,
tvořit, vyzkoušet si tradiční řemesla. K tvůrčí práci
s ovčí vlnou vedeme také děti a mládež. Výrobky dílny prodáváme v našem obchůdku, na našem eshopu – http://www.plstime.cz, na fleru.cz
a u našich smluvních partnerů.

www.devcatkomomo.cz

Kontakt: info@devcatkomomo.cz

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

www.eda.cz

Kontakt: info@eda.cz

Kontakt: produkce@maturus.cz

Na základě dlouhodobé praxe
nabízíme cizincům pobývajícím legálně na území České
republiky bezplatné sociální
a právní poradentství. Našim
cílem je pomáhat cizincům začlenit se do běžného 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 odlišným mateřským jazykem do české společnosti
a mezi vrstevníky, a to právě prostřednictvím
jejich výuky češtiny. Škola také nabízí jazykové 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

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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Konference ICFO byla letos zaměřena
na posilování důvěry dárců
Posilovat důvěru dárců v neziskové organizace, to je hlavní poslání mezinárodní asociace ICFO. Její letošní setkání hostilo
Mexiko. Jako každý rok byl i letos první den nabitého programu věnován odborné konferenci. Během ní vystoupili řečníci
z celkem devíti zemí celého světa. Debata o důvěryhodnosti tak proběhla ve skutečně širokém mezinárodním kontextu.

Tajemník AVPO ČR Aleš Mrázek byl jedním z panelistů diskuze zaměřené na občanskou participaci a transparentnost. Foto: ICFO

Setkání asociace ICFO vždy hostí některá ze členských organizací. Letos se této role ujali kolegové z Construyendo Organizaciones Civiles
TransparentesA.C., která používá též zkrácený
název Confío, což je španělský výraz pro důvěru.
Organizace Confío vznikla v roce 2010 s posláním
podporovat rozvoj, transparentnost a důvěryhodnost neziskového sektoru. Proto také nabízí nezávislé
hodnocení neziskových organizací, které vychází z
modelu vyvinutého španělskou Fundación Lealtad
(tento systém jsme popsali v článku Hodnocení
spolehlivosti neziskových organizací ve Španělsku,
který vyšel v měsíčníku Svět neziskovek 10/2013).
MEXIKO POTŘEBUJE SILNÝ NEZISKOVÝ SEKTOR
Úvodní slova celé konference patřila Prezidentovi
Confío Enrique Hernandezovi a Homeru
Apodacovi, který promluvil za Memoria y Tolerancia
Museum. Shodli se v tom, že Mexiko potřebuje silný
neziskový sektor, neboť jinak bude jen obtížně čelit
sociálním a dalším významným změnám, které přicházejí. Jeho současné postavení však není příliš
dobré. Kvůli opakovaným korupčním skandálům
převládá v celé zemi atmosféra napětí a nedůvěry,
která se přenáší i do vztahu k neziskovému sektoru.
Zvlášť obtížné je postavení aktivistů, kteří se potýkají s řadou předsudků, zakořeněných v mexické
společnosti. Někdy čelí i přímým útoků ze strany
politiků nebo zločineckých organizací.

IC F O
Mezinárodní asociace International Committee on Fundraising Organizations (ICFO)
sdružuje už od roku 1958 správce značek
spolehlivosti a kvality, které jsou zaměřené
na neziskové organizace. V současnosti má
ICFO 21 členů z 20 zemí světa, mezi nimiž
nechybí ani USA, Švýcarsko, Japonsko, Indie
nebo Čína. AVPO ČR je členem ICFO od
roku 2013, za tu dobu získala naše značka
Spolehlivá veřejně prospěšná organizace
(Značka spolehlivosti) respekt zahraničních kolegů, zejména díky komplexnosti
hodnocení a propracovanosti metodik.
www.icfo.org
HODNOCENÍ NEZISKOVEK STOJÍ
NA JEDNOTNÝCH PTINCIPECH
Jménem ICFO se na účastníky jako první obrátila
prezidentka asociace a zároveň ředitelka švýcarské organizace Zewo Stiftung Martina Ziegererová.
Představila ICFO coby rodinu dnes už 21 členů
z celého světa, jejichž úkolem je posilovat důvěru
dárců v neziskové organizace. Každý z nich pracuje
v jiném prostředí, čemuž mohou odpovídat
i rozdílné způsoby práce, všichni se však při

hodnocení neziskových organizací ve svých zemích
zaměřují na sledování sedmi základních kritérií, kterými jsou:
•
•
•
•
•
•
•

veřejná prospěšnost;
správa a management;
finanční řízení;
efektivita;
vyhodnocování činností;
etická integrita;
transparentnost.

V MEXIKU CHYBÍ DŮVĚRA I KNOW-HOW
Situaci v Mexiku se ve svém příspěvku vrátil Jesus
Gonzalez Arellano z neziskové organizace Pacto
Mundial en Mexico. Zdůraznil, že Mexiko má
v současné době téměř 125 milionů obyvatel, jeho
populace stále roste a prodlužuje se průměrný
věk. V souvislosti s tím se stále více prohlubují sociální problémy. Téměř polovina lidí žije pod hranicí
chudoby, z toho asi 10 % dokonce v extrémní chudobě. Vymýtit se zatím nepodařilo ani negramotnost, jejíž míra zůstává vysoká zvláště v některých
odlehlejších regionech. Zvrátit se nedaří ani negativní trendy v oblasti ekologie. Průmysl a města produkují velké množství emisí, postupuje odlesňování
rozsáhlých regionů a dramaticky ubývají zdroje
vody.

6

BULLETIN 2/2018

INFORMUJEME

Neziskový sektor byl v Mexiku až do přelomu
tisíciletí velmi slabý. Od té doby sice vznikají
instituce podporující jeho rozvoj a s podporou
přichází i řada soukromých společností, stále
však zbývá vykonat mnoho práce. Arellano
souhlasil, že důvěru v neziskové organizace
a rozvoj dárcovství brzdí všeobecně vysoká
míra korupce. Lidé mají jednoduše obavy, kam
se jejich prostředky skutečně dostanou. Nejvíce
darů směřuje církevním organizacím z neziskovek je zdaleka nejpodporovanější Červený kříž.
K budování dárcovské kultury však zatím dostatečně nepřispívají ani samotné neziskové organizace. Chybějící know-how pro práci s dárci však
zapadá do celkového obrazu neziskového sektoru. Většina neziskových organizací v Mexiku
strategicky neplánuje, nemají dostatečně formalizované procesy, nedovedou měřit dopady
svých činností a nezřídka nemají dokonce ani
jasně formulované poslání.

proti organizovanému zločinu. Varoval však,
že nemohou počítat s příliš velkou podporou
ze strany politiků. Řešení stejných problémů
totiž patří mezi obvyklá předvolební témata
a politici přirozeně nemají zájem přiznávat zásluhy
i někomu jinému.
V USA neziskovkám důvěřují asi tři čtvrtiny
lidí a 80 % darů přichází od individuálních
dárců.
Dále Layton polemizoval s názorem, že v Mexiku
neexistuje tradice dárcovství a ve společnosti
nejsou předpoklady pro vznik silnějšího neziskového sektoru. Mexický neziskový sektor je sice
malý a slabý, předpoklady pro jeho posilování
však existují. V osmdesátých a devadesátých let
zasáhla Mexiko velká zemětřesení. Jejich následky
vyvolaly ve společnosti vlny solidarity a občanské

výzkumů. Data a jejich analýzy jsou nezbytné při
tvorbě strategií a pomohou vyhnout se slepým
uličkám. Starší šetření ukázala, že určité trendy
jsou v Mexiku podobné jako jinde na světě. Skoro
tři čtvrtiny dotázaných by například chtěli podporovat přímo potřebné bez prostřednictví
neziskových organizací. Více než polovina z těch,
kteří podporují neziskovky má „svoji“ organizaci,
které věří. Faktická transparentnost však v této
důvěře hraje jen malou roli. Specifikem Mexičanů
je, že ochota darovat není spojena s vyšším vzděláním, chudší lidé naopak v Mexiku přispívají častěji, byť samozřejmě v částkách, které odpovídají
jejich příjmům.
ZKUŠENOSTI Z USA: DŮVĚRA
NENÍ RACIONÁLNÍ
Situaci v oblasti důvěry dárců k neziskovým
organizacím v USA shrnul Ezra Vazquez z BBB
Wise Giving Alliance, která je členem ICFO.
Řada skutečností, které zmínil, je zajímavá
i z české perspektivy. Nedávné průzkumy prý
ukázaly, že v USA neziskovým organizacím důvěřují asi tři čtvrtiny lidí. To je výrazný rozdíl nejen
oproti situaci v Mexiku, ale i v České republice,
kde se důvěra v neziskové organizace v posledních letech pohybuje jen kolem 35 %. Vysoké
důvěře veřejnosti v USA odpovídá, že většinu
darů (až 80 %) získávají neziskové organizace od
individuálních dárců.
Vazquez však zdůraznil, že důvěra není zdaleka
založena jen na racionálních kalkulech, ale do
značné míry též na emocích. Jako příklad uvedl
strach mnohých lidí z létání. Ti samí lidé přitom
často řídí auta, ačkoli jde o druh dopravy, který
je daleko nebezpečnější. Neziskové organizace
by se proto neměly soustředit jen na transparentní informování o svých činnostech a hospodaření, byť je transparentnost samozřejmě důležitá. Cestou k vybudování důvěry je navazování
a prohlubování vztahů s dárci a partnery.
Pokud jde o konkrétní faktor y, které
v USA ovlivňují důvěru dárců, objevilo se mezi
těmi nejvlivnějšími kladné hodnocení organizace
ze strany nezávislého třetího subjektu (přihlíží k
němu 39 % dotázaných). Naopak jako v podstatě
nedůležitá se ukázala velikost organizace, což je
opět rozdíl oproti českému prostředí, kde dárci
velké organizace preferují. Jen malý význam má
pro dárce v USA překvapivě také skutečnost, zda
organizaci podporují celebrity a známé osobnosti
ŠPANĚLÉ POMÁHAJÍ KOLEGŮM Z LATINSKÉ
AMERIKY

Budova Museo Memoria y Tolerancia v Mexico City, kde probíhala letošní konference ICFO; Foto: webové stránky Museo Memoria y Tolerancia

PŘEDPOKLADY PRO ZLEPŠENÍ EXISTUJÍ
Nepříliš uspokojivý obraz neziskového sektoru
v Mexiku doplnil další řečník Michael Layton
z Arizona State University o některé statistické ukazatele. Poukázal též na některá možná
východiska. V první řadě ocenil práci, kterou neziskové organizace vykonávají v sociální oblasti, v ochraně přírody nebo i v boji

angažovanosti. Pokud jde o dárcovství, lze podle
Laytona zase stavět na staleté tradici podporování církve a jejích organizací. Nadějná je také
skutečnost, že v posledních letech v Mexiku
značně posílil nadační sektor.
Layton zdůraznil, že při rozvíjení neziskového sektoru může hodně pomoci práce se statistikami
a dalšími daty z kvantitativních i kvalitativních

Další mluvčí reprezentující členskou organizaci
ICFO byla Ana Benavidesová, výkonná ředitelka španělské Fundación Lealtad. K situaci
v Mexiku uvedla, že podmínky ve Španělsku byly
na přelomu 70. a 80. let minulého století v mnohém podobné. Neziskový sektor vznikal pomalu
a filantropie byla spojena především s podporou
katolické církve a jí zřizovaných institucí.
Fundación Lealtad vznikla v roce 2001 s posláním
posilovat důvěryhodnost neziskového sektoru
a tím napomáhat rozvíjení dárcovství a dalších
forem spolupráce s neziskovými organizacemi.
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Hodnocení, které neziskovým organizacím
nabízí, je dobrovolné a neziskovky nesou jen
menší část nákladů. Naopak se počítá s finanční
účastí dárců, kteří se rozhodnou podrobné analytické zprávy z hodnocení využívat.

další odborné materiály a dalšími způsoby se
účastní odborné diskuze. Od roku 1906 se
věnuje též poradenství v oblasti dárcovství a v
roce 1992 uděluje dárcovskou pečeť (SpendenSiegel) prověřeným neziskovým organizacím.

Fundación Lealtad se však nesoustředí jen na
domácí prostředí, své know-how šíří i do jazykově spřízněných zemí Latinské Ameriky, kde
neziskový sektor ve většině případů ještě čeká
na svůj zásadnější rozvoj. Již jsme zmínili, že
v minulosti pomáhala s tvorbou metodik
Mexické monitorující organizaci Confío, naposledy pak svůj způsob hodnocení „exportovala“ do Chile, kde jej začala úspěšně používat
Fundación Lealtad Chile.

Také Burkhard Wilke souhlasil, že transparentnost je jen jedním z faktorů, který
ov l i v ň u j e d ů vě r y h o d n o s t o rg a n i z a c e,
‚a že pro dárce je velmi významná i důvěryhodnost neziskového sektoru jako celku.
Z toho důvodu je jednou z priorit DZI práce s
malými organizacemi. Velké neziskové organizace tvoří asi jednu čtvrtinu držitelů dárcovské pečeti DZI, další čtvrtina jsou naopak malé
organizace s ročním obratem menším než 15
000 EUR. Pro ty nejmenší je však jakýkoli systém hodnocení příliš robustní a překážkou jsou
samozřejmě i náklady, které jsou s ním spojené. Proto se DZI připojil k podpoře Initiative
Transparente Zivilgesellschaft, za kterou stojí
německá pobočka Transparency International.
Cílem iniciativy je naučit nejmenší neziskovky
zveřejňovat informace tak, aby byly důvěryhodné pro dárce a partnery. V Německu
totiž pro tento typ organizací neexistují žádné
zákonné povinnosti a část veřejnosti kvůli tomu
vnímá neziskový sektor jako nečitelný.
HODNOCENÍ MÁ PŘEDEVŠÍM
POMÁHAT V ROZVOJI
Poslední částí konference byly dvě panelové diskuze. V té první panelisté, kterými byli
Curtis Towns (Canadian Charity Council),
Lena Hörnbladová (SvenskInsamlingskontroll)
a Nathalie Blumová (Comite de la Charte), hledali odpověď na otázku, jak hodnocení neziskových organizací přispívá k rozvoji neziskového sektoru. Z diskuze vyšlo, že základem je,
aby nastavené standardy hodnocení byly dobře
použitelné pro různě velké organizace, navíc
různého zaměření. Dále je třeba zdůrazňovat,
že hodnocení tu nejsou proto, aby neziskovky
musely plnit nějaká kritéria, ale aby jim pomáhalo posouvat se na vyšší úroveň. Tomu odpovídá i nastavení vztahů mezi monitorujícími
organizacemi a neziskovkami, které hodnocením procházejí. Je to vždy vztah charakterizovaný spoluprací a podporou.

Výškové budovy ukazují hlavně bohatství nadnárodních
korporací. Chudobu a další sociální problémy se však
v Mexiku dlouhodobě nedaří řešit; Foto: AVPO ČR

NĚMECKO: 125 LET NA POLI SOCIÁLNÍ
PRÁCE A PODPORY DÁRCOVSTVÍ
Vzhledem k tomu, že jedním z důležitých
motivů konference bylo předávání zkušeností,
nemohl mezi řečníky chybět Burkhard Wilke z
Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen
(DZI). Německá monitorující organizace patří
dlouhodobě k nejaktivnějším členům ICFO a
letos slaví již 125 let své existence. DZI vznikl
jako odborná instituce pro podporu sociální
práce a toto poslání stále naplňuje. Spravuje
největší knihovnu zaměřenou na toto téma
v celém Německu, vydává vlastní publikace a

Transparentnost je důležitá. Jde však jen
o jeden z předpokladů důvěryhodnosti.
Doporučení panelistů směrem k mexickým
kolegům bylo jednoduché: ukazovat na potřeby,
které mohou neziskové organizace pomáhat
řešit; zdůrazňovat možnost změny a nabízet
zapojení s možností ovlivňovat svět kolem sebe.
AVPO ČR: NEZISKOVKY MUSÍ MLUVIT
SROZUMITELNOU ŘEČÍ

prospěšných organizací ČR (AVPO ČR),
který na úvod přednesl příspěvek s názvem
NGOs and Citizen Participationin The Czech
Republic. V něm kromě základních informací o českém neziskovém sektoru zmínil
některé negativní trendy, kterým tento sektor v posledních letech čelí. Nízká důvěra
k neziskovým organizacím v České republice je
podle něj výsledkem souběhu několika faktorů.
Nejviditelnější z nich jsou útoky politiků, části
médii nebo takzvaných haterů na sociálních
sítí. Daleko závažnější je však odpojenost neziskových organizací od společnosti, v níž působí.
Velká část neziskovek používá způsoby komunikace, které jsou pro většinu veřejnosti jen
těžko srozumitelné a často tak nejsou schopny
vysvětlit význam své činnosti.
V důsledku to vede k tomu, že se některé
m al é o rg a n iza ce n e p ov a ž u j í za s o uč ás t o b č a nské sp o le čn os t i či n ezisko v é h o s e k t o r u . R o s t e t a ké p o č e t
a vliv různých neformálních iniciativ, a to
i v politické sféře. Tyto iniciativy jsou však často
názorově a hodnotově neukotvené a hrozí, že
se budou vyhýbat odpovědnosti za své jednání.
Aleš Mrázek také představil způsoby, jak AVPO
ČR těmto trendům čelí. Jedním z nich je i správa
značky Spolehlivá veřejně prospěšná organizace. Výsledkem následné diskuze byla shoda,
že občanská angažovanost má i své negativní
formy, jakkoli se jinak jedná o obecně důležitou
hodnotu. Zásadní jsou přitom otázky čitelnosti
a odpovědnosti.
Celá konference probíhala ve velmi živé atmosféře. V sále se během dne vystřídalo několik stovek účastníků, kteří se aktivně zapojovali
do diskuzí. Ukázalo se, že přes všechny rozdíly existuje řada principů, kterých je třeba se
držet, pokud má být neziskový sektor stabilní
a těšit se důvěře podporovatelů. Zkušenosti
z jednotlivých zemí přitom mohou být skvělou
inspirací pro hledání konkrétních řešení. Příští
konference proběhne koncem května 2019
v Praze. V AVPO ČR již nyní pracujeme na jejím
programu.
Celá konference probíhala ve velmi živé atmosféře. V sále se během dne vystřídalo několik stovek účastníků, kteří se aktivně zapojovali
do diskuzí. Ukázalo se, že přes všechny rozdíly existuje řada principů, kterých je třeba se
držet, pokud má být neziskový sektor stabilní
a těšit se důvěře podporovatelů. Zkušenosti
z jednotlivých zemí přitom mohou být skvělou
inspirací pro hledání konkrétních řešení. Příští
konference proběhne koncem května 2019 v
Praze. V AVPO ČR již nyní pracujeme na jejím
programu.

Aleš Mrázek

Druhá panelová diskuze byla zaměřena na
téma občanské participace a významu, který
při její podpoře má otevřenost při zveřejňování informací. V diskuzi vystoupili Art
Taylor (BBB Wise Giving Alliance); Eduardo
B o h ó rq u e z ( Tr a ns p a re n ci a M e x i c a n a)
a Aleš Mrázek reprezentující Asociaci veřejně
8

BULLETIN 2/2018

ROZHOVOR

Aleš Mrázek: Neziskovky v Mexiku řeší dobře
známé problémy, jen mnohem větší
Jak posílit důvěru dárců v neziskový sektor? Tématem se zabývala květnová konference, která proběhla v rámci setkání mezinárodní asociace ICFO (International Committee on Fundraising Organizations) v Mexico City. Za Českou republiku se zúčastnil tajemník AVPO ČR
Aleš Mrázek. Další zástupci neziskového sektoru přijeli například ze Švýcarska, Německa, Brazílie nebo Číny.
Na letošní konferenci jste mluvil
o tématu , zda může vět ší transparentnost posílit důvěru lidí v neziskové organizace. Co jste kolegům z ostatních zemí předal?
Zmínil jsem hlavně kritické věci, které může přílišné spoléhání na transparentnost přinášet. Mám
pocit, že jsme se za posledních šest nebo sedm
let dostali v Česku do „transparenční mánie“. Na
všechno budujeme registry a myslíme si, že se tím
vyřeší problémy, přestane se krást a korumpovat.
Tak to ale není. Transparentnost ve skutečnosti
lidi zajímá jen do určité míry. Je to jen jeden z řady
nástrojů pro budování důvěry. Vidíme to například na sociálních sítích. Když někoho odkážu na
zdroje, jako je rejstřík nebo výroční zpráva, stává
se, že na to odpoví: vy jste si to stejně vymysleli. Můžeme si za to ale do jisté míry sami. například na sociálních sítích. Když někoho odkážu na
zdroje, jako je rejstřík nebo výroční zpráva, stává
se, že na to odpoví: vy jste si to stejně vymysleli.
Můžeme si za to ale do jisté míry sami.

zaměřuje hlavně na to, co od nich vyžaduje stát a jeho
úřady. Veřejnost se dostává kamsi na okraj. Důsledkem
toho je, že lidé u nás neziskovkám příliš nerozumí.
Podléhání transparenční mánii nic nevyřeší. Neziskovky musí být především srozumitelné.
V jiných státech to tak není?
My patříme do skupiny zemí, jako je Německo,
Španělsko, Francie nebo Itálie, kde je to sepětí
neziskového sektoru se státem silnější. Jsme zvyklí,
že změny i podpora přicházejí hlavně shora, ne
zespodu od lidí. Ti se pak tolik nestarají, co to ty
neziskovky vlastně jsou a jak fungují. S poklesem
důvěry v neziskový sektor se potýkají i jinde, u nás
je ale situace alarmující. V průzkumu CVVM jen 35
% dotázaných odpovědělo, že neziskovkám důvěřují. Naproti tomu v USA, kde neziskové organizace
žijí hlavně ze soukromých zdrojů, dosahuje důvěra

o podobné problémy, jaké známe i u nás nebo jinde
v Evropě. V Mexiku a v Latinské Americe obecně
jsou jen mnohem větší, což znamená, že přináší
i větší důsledky nebo dokonce nebezpečí. Je
to samozřejmě dáno poměry ve společnosti,
které jsou od našich radikálně odlišné. V Mexiku,
které má asi 125 000 000 obyvatel, žije 46 %
lidí pod hranicí chudoby, z toho 9 % dokonce v
extrémní chudobě, mezi chudými lidmi přetrvává vysoká míra negramotnosti. Na čem se dá
stavět, je poměrně silná tradice dárcovství. Lidé
jsou zvyklí dávat, byť třeba jen maličké částky.
Podporují však většinou církev a její organizace,
v neziskovky přílišnou důvěru nemají.
Proč to tak je?
Neziskovkám podráží nohy politická situace. Mexiko se nedaří stabilizovat a veškeré korupční skandály mají potom negativní vliv na celkovou důvěru v systém. Lidé
tak nevěří institucím a nevěří ani neziskovkám. Kromě těch zmíněných církevních zařízení je jednou z výjimek Červený kříž, který
si vydobyl silnou pozici tím, jak pomáhá při různých živelných katastrofách. Jinak podpora
neziskovému sektoru a vůbec jeho rozvoj přicházejí spíše ve vlnách. Hodně neziskovek vzniklo
v Mexiku třeba v souvislosti s ničivým zemětřesením v roce 1987. Záchranné složky státu už
nebyly schopné situaci zvládnout, a tak se lidé
začali sami organizovat a pomáhat si. Stát tehdy
neziskovky podporoval, protože mu teklo do bot.
Vybudovat v Mexiku silný a stabilní neziskový
sektor bude běh na dlouhou trať.
Co by Mexiku mohlo pomoci?

Tajemník AVPO ČR Aleš Mrázek na letošní konferenci ICFO v Mexico City; Foto: ICFO

Čím?
Neziskovky se odpojily od toho, jak lidé uvažují. Často
používají způsoby komunikace, které jsou pro širší veřejnost těžko srozumitelné. Vydávají výroční zprávy třeba o
sto stranách, které jsou ale napsané odborným nebo projektovým jazykem. Tomu samozřejmě málokdo rozumí. Je
to dáno tím, jaké vztahy jsou pro neziskovky dnes určující.
Je samozřejmě fajn, že objemy dotací, které získávají od
státu, stále rostou. Ale komunikace neziskovek se pak

78 %. Neziskovky tam mají prostě k lidem blíž. V
Evropě se tomu trochu podobají jen Velká Británie
a Nizozemsko.
Konference se letos konala v Mexiku. S jakými
potížemi se tam potýká neziskový sektor?
S nedostatkem zdrojů, nízkou důvěrou ze strany
veřejnosti, slabou mírou profesionality, a to zejména
v řízení neziskových organizací… V zásadě jde

Žádné rychlé a jednoduché řešení neexistuje. Mexické neziskovky se prostě musejí
víc věnovat práci s dárci a komunikaci
s veřejností. Od nás z Česka dobře víme, že
to vyžaduje spoustu úsilí, času i prostředků,
takže se vlastně ocitáte v bludném kruhu, ale
jiná cesta není. Zástupci mexických neziskovek mohli díky konferenci slyšet od kolegů
z různých částí světa, že je nutné hledat
způsoby, jak ten kruh rozetnout, a dostali
i tipy, jak na to. Například Španělsko se
před 30 lety potýkalo s některými podobnými problémy, lidé také přispívali spíš církvi
a pozice neziskovek byla slabá. Díky dlouhodobé práci je ale dnes už neziskový sektor
pevnou so částí tamější společnosti.

Nikola Sedloňová
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Valná hromada ICFO: Noví členové a aktuální trendy
Valná hromada ICFO každoročně navazuje na odbornou konferenci. Nejinak tomu bylo i letos v Mexico City. Kromě interní agendy
bylo na programu i přijetí nových členů, proběhla diskuze o tom, jak má asociace vystupovat navenek a zazněly též návrhy, na jaká
aktuální témata a trendy se do budoucna zaměřit.
Zasedání valné hromady zahájila prezidentka
ICFO paní Mar tina Ziegererová, která je
jinak též ředitelkou švýcarské Stiftung Zewo.
Uvedla, že ICFO je stabilní asociací, které
se v posledních letech daří postupně rozšiřovat svoji členskou základnu a díky dobrému hospodaření může dokonce vytvářet
rezervy. Ocenila přitom práci členů správní
rady i dalších kolegů, kteří práci pro asociaci
vykonávají bez nároku na finanční odměny.

radě pokračovat a byl ve své funkci valnou hromadou potvrzen. Natalie Blumová (Comité de
la Charte, Francie) souhlasila, že bude i nadále
zastávat funkci tajemnice ICFO.

vlastních hodnocení ve svých zemích. V případě Instituto Phomenta jsme to navíc byli
právě my, kdo poskytl informace o ICFO i příslušné kontakty.

POTŘEBUJEME DATA

NA ŘADĚ JE CHILE

Dalším bodem programu byla diskuze o datech,
která má ICFO sbírat od svých členů. Po delší
diskuzi odsouhlasila valná hromada novou

Zajímavý je vývoj v oblasti hodnocení spolehlivosti neziskovek v Chile. Představit rozvíjející
se činnost Fundación Lealtad Chile přijela projektová manažerka Andrea Sánchez-Elíaová,
která se valné hromady účastnila jako host.
Jak už název organizace napovídá, vzniká chilská značka pro neziskové organizace v těsné
spolupráci se španělskou Fundación Lealtad.
Španělští kolegové tak již podruhé využívají jazykové spřízněnosti se zeměmi Latinské
Ameriky. Nejprve své know-how uplatnili
v Mexiku a pomohli tak rozvinout činnost
Asociación Confío. Od roku 2013 se angažují
v Chile, kde jejich pomoc již začíná přinášet
první výsledky. Do dnešního dne prošlo hodnocením 14 organizací a dá se očekávat, že brzy
přibydou další.
„Blockchain je nezničitelná síť ekonomických transakcí, která v budoucnu
může sloužit nejen finančnictví, ale
v podstatě všemu, co má hodnotu.“
Don & Alex Tapscott, Blockchain
Revolution (2016)
BLOCKCHAIN MŮŽE PŘINÉST
NOVÉ MOŽNOSTI

Spokojení zaměstnanci pozvednou organizaci k novým výšinám; Foto: Preus museum; Zdroj: Wikimedia.org

ICFO MÁ NOVOU SPRÁVNÍ RADU
Kromě běžné agendy, jako je schvalování
výroční zprávy, zprávy o hospodaření a rozpočtu asociace, byla tentokrát na programu
i volba nových členů správní rady, neboť několika stávajícím vypršelo jejich funkční období.
ICFO v současné době nemá žádné placené
zaměstnance, také členové správní rady pracují bez nároku na odměnu. Přesto asociace
funguje skvěle a v posledních letech se stále
rozrůstá.
Dlouholetý člen správní rady a zároveň pokladník asociace John Pellowe z kanadské organizace CCCC se rozhodl už znovu nekandidovat. Stejně tak Patricia de Roda, která zároveň
opustila i pozici ředitelky španělské organizace Fundación Lealtad. Jejich nástupci se stali
Curtis Towns (CCCC, Kanada) a Ana Benavides
(Fundación Lealtad). Art Taylor (BBB / Wise
Giving Alliance) se rozhodl v práci ve správní

podobu každoročních členských reportů, které
budou nadále obsahovat například informace
o počtu držitelů jednotlivých značek, rozpočtech a výši darů, které tyto prověřené neziskovky získávají nebo o počtech dobrovolníků,
se kterými spolupracují. Napříště by tedy po
zpracování zpráv mělo být zřejmé, jak velkou
skupinu organizací ICFO celosvětově pokrývá
a jaké objemy prostředků tito držitelé značek
získávají od svých dárců.
NOVÍ ČLENOVÉ
Snadno se to napíše, ale každému je jasné, kolik
Asociace ICFO se také letos rozrostla o nové
členy. Celkem byly na této valné hromadě přijaty
tři nové organizace, které se zabývají hodnocením neziskovek ve svých zemích. Jednalo se
o Credibility Alliance z Indie, Instituto Phomenta
z Brazílie a Charity Tuner z Ukrajiny. Potěšující
pro nás bylo, že kolegové z Brazílie a Indie již
v minulosti navštívili AVPO ČR a seznámili se
s naším systémem hodnocení a metodikami.
Tyto zkušenosti následně využili při tvorbě

Závěrečná část valné hromady byla věnována
různým podnětům a informacím, pro které
nebylo místo jinde v programu. Velké uznání sklidila aktualizovaná metodika, kterou připravilo
Japan Center for NPO Evaluation. Tchajwanská
organizace Taiwan NPO Self-Regulation Alliance
zase představila některé výstupy projektu zaměřeného na hodnocení dopadu činností neziskových organizací, který realizovala ve spolupráci
s tamější vládou. Bohužel veškeré materiály
k tomuto projektu jsou dostupné pouze v čínštině. Živá diskuze se rozproudila nad návrhem
pokusit se využít technologii blockchainu pro
podporu dárcovství. S touto myšlenkou přišla Roline de Wildeová z nizozemské Centraal
Bureau Fondsenwerving. Také ostatní členové se shodli, že ve využití blockchainu
může být potenciál, zvlášť pokud by tento přístup byl použit na mezinárodní úrovni. Bylo
tedy rozhodnuto, že v rámci ICFO vznikne
pracovní skupina, která se tomuto tématu
bude věnovat. První setkání prostřednictvím
videokonferencí již proběhla, samozřejmě
i za účasti AVPO ČR.
AVPO ČR
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Zakládáme ústav
Náš seriál článků věnovaný zakládání
neziskových organizací pokračuje
výkladem o zakládání ústavu.
Ústav (někdy používaný výraz zapsaný ústav
lze považovat za mírně nesmyslný, protože
nic jako nezapsaný ústav v právu neexistuje)
upravuje občanský zákoník (zákon 89/2012
Sb.) v § 402 takto:
„Ústav je právnická osoba ustavená za účelem provozování činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky s v yužitím své
osobní a majetkové složky. Ústav provozuje
činnost, jejíž v ýsledky jsou každému rovnocenně dostupné za podmínek předem
stanovených.“

K čemu se vlastně ústav hodí? Ústav je ze
své povahy především poskytovatelem služeb. Zákon sice hovoří o „činnosti“, kterou
tedy může být např. i výroba, v praxi však 99
% všech ústavů poskytuje služby. V této souvislosti se sluší podotknout, že ústav může v
rámci své hlavní činnosti podnikat (byť i na
to existují různé názory), v takovém případě
však pozbývá daňových výhod veřejně prospěšného poplatníka dle zákona o daních z
příjmů. Podnikání v rámci vedlejší činnosti
ústavu je pochopitelně možné bez omezení.

Ústav se zakládá zakládací listinou (alespoň) ve formě soukromé listiny s úředně
ověřenými podpisy, nebo také pořízením
pro případ smrti. Zakladatelské právní
jednání ústavu obsahuje alespoň:
•
•
•
•
•

Ústav (jakož to právní forma) je jediným
zástupcem ústavů (jako druhu právnických
osob – vedle korporací a fundací) v našem
platném právu. Úst avem je ovšem t aké
obecně prospěšná společnost dle zákona
248/1995 Sb. - tento zákon je nicméně počínaje 1. lednem 2014 zrušen a nové obecně
prospěšné společnosti už zakládat nelze.

název ústavu a jeho sídlo;
účel ústavu vymezením předmětu  
jeho činnosti, popřípadě i předmět jeho podnikání;
údaj o výši vkladu, popřípadě
o jeho nepeněžitém předmětu;
počet členů správní, případně
i dozorčí rady, je-li zřízena a jména
a bydliště jejích prvních členů;
podrobnosti o vnitřní organizaci
ústavu, nevyhradí-li se její úprava
statutu ústavu.

(pozn. : vydání statutu není u ústavu povinné.)
Povšimněte si prosím, že nutnou náležitostí zakladatelského právního jednání ústavu není určení
prvního ředitele. Z toho lze vyvodit, že ředitele
zvolí až správní rada na svém prvním zasedání.
V praxi však rejstříkové soudy někdy připouštějí
i určení ředitele již v zakládací listině.

Právní úpravu ústavu nalezneme v § 402 až
418 občanského zákoníku. Mnoho zlého v
praxi napáchal a ještě patrně napáchá závěrečný paragraf, který doslova praví toto: „V
ostatním se na právní poměry ústavu použijí
obdobně ustanovení o nadaci; nepoužijí se
však ustanovení o nadační jistině a nadačním kapitálu“. Tento odkaz značně komplikuje výklad někdy na první pohled jasných
ustanovení. Několikaletý spor se například
vedl o to, zda se ústav povinně zakládá formou veřejné listiny (notářského zápisu) jako
nadace, či zda to nutné není. Aktuálně vítězí,
a podle mého soudu správně, druhá z uvedených teorií.

Ústav 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
•
•
•

Shora definovaná povaha ústavu nám mimo
jiné říká, že zakladatel musí do ústavu vložit
majetkový vklad, který však může být libovolné hodnoty. Je-li vklad peněžité povahy,
je možno jej na rozdíl od nadace, složit i v
hotovosti k rukám správce vkladu, čímž
odpadá dosti otravné a nákladné zřizování
z vláštního bankovního účtu pro složení
vkladu. Nepeněžitý vklad vyžaduje ocenění
znalcem.
Struktura orgánů ústavu je velmi podobná již
zmíněné obecně prospěšné společnosti. Je
zde správní rada coby nejvyšší orgán, který
jmenuje, odvolává a kontroluje ředitele, jenž
je orgánem statutárním. Otázka kontrolního
orgánu není u ústavu zcela jasná (jde opět o
problém již zmíněného odkazu v § 418) Podle
jedné skupiny názorů ústav kontrolní orgán
mít nemusí vůbec, další část (k níž se, spíše
však z opatrnosti, řadím také já), pak vychází
z toho, že stejně jako nadace musí mít alespoň revizora.

ZALOŽENÍ ÚSTAVU

•

•
•

•

Pojem ústav má u nás velmi dlouhou tradici. V
současné době, kdy je trendem deinstitucionalizace péče, je však přijímán se značnými rozpaky; Foto: Xth-Floor; Zdroj: Wikimedia.org

zakládací 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
nepeněžitého vkladu včetně
znaleckého posudku, je-li vkládán
nepeněžitý vklad,
čestná prohlášení všech členů
orgánů ústavu,
zápis ze zasedání správní (event.    
dozorčí) rady o volbě předsedy
tohoto orgánu, u správní rady též
o volbě ředitele,
živnostenské oprávnění, má-li některá
ze zapisovaných činností ústavu
povahu živnosti.

(Všechny uvedené dokumenty, vyjma zápisu
ze zasedání správní/dozorčí rady, vyžadují úředně
ověřený podpis.
Petr Vít
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PERSONALISTIKA

Tohle v neziskovkách nikdy nemůže fungovat,
protože tam pracují jiní lidé...
Motivace a hodnocení pracovníků vázané na systém odměn jsou v neziskových organizacích stále ještě trochu tabu. Jistě, protože
pracovat v neziskové organizaci znamená, že Vaší motivací není vydělávat sumy peněz, ale podílet se na něčem, co má smysl.
K čemu tedy hodnocení a odměny?
Síla vize a poslání v kombinaci s kulturou
organizace, která ladí s hodnotami pracovníka, dokáží být dobrým hnacím motorem.
Ovšem jen dočasně. Po určité době (bývá
individuální) začne něco chybět. Člověk se
za ten pocit trochu stydí. Říká si: „Vždyť
jsem si tu práci vybral, dělám práci, která má
smysl, dělám ji dobře…“. Ano, to všechno je
pravda. Co však v tu chvíli chybí, je vzájemná
pozornost k potřebám pracovníka a potřebám organizace a jejich vylaďování. Tento
proces má být ideálně započat výběrovým
řízením a končí ukončovacím rozhovorem.

další období. Důležité je, aby jim pracovník rozuměl, chápal jejich důležitost a věděl, jak jejich
výstupy ovlivňují celek.
ODMĚNA JE MOTIVACÍ I UZNÁNÍM
A co s těmi penězi? Nadřízený pracovník má
většinou představu, jaká výše odměny je pro
jeho podřízené pracovníky motivační. Finanční
odměna má kromě motivačního také stvrzující charakter, který je velmi podstatný. Přiznání
odměny je „rituální“ uznání toho, že pracovník
splnil očekávání a výsledky jeho práce jsou přijaty.

DŮLEŽITÉ JE VĚDĚT, PROČ
Snadno se to napíše, ale každému je jasné, kolik
práce za tím vězí. Příprava v sobě zahrnuje jasné
vymezení organizační struktury, náplní práce,
popisů kompetencí, promyšlení hodnocení
kumulovaných pozic, plán provedení týmu celým
procesem změny, přípravu vedoucích pracovníků
na jejich roli ve vedení rozhovorů a stanovování
cílů se svými podřízenými, nastavení transparentního způsobu přepočtu hodnocení na výši
odměny atd. Doporučuji využít externí podpory
manažera, který bude celý tým procesem provázet, vytvářet bezpečné prostředí a fázovat jednotlivé kroky. Podmínkou je také „zdravý“ počet
podřízených pracovníků na jednoho vedoucího.
Ideálně by to nemělo být více než osm přímých
podřízených. Důležité je, aby vedení organizace
mělo jasno, proč chce takovou změnu zavádět,
probralo ji s pracovníky a zvážilo načasování.
Celý proces navíc ovlivňuje kultura organizace.
Tato změna může i na ni mít svůj dopad. Jedná se
o nástroj personálního řízení, který může být
dobrý sluha, ale špatný pán.
Jak se vztahuje systém hodnocení na ředitele
neziskových organizací? Možná je to dotaz spíše
na členy správních rad. Záleží na tom, jakou roli
v organizaci správní rada plní a do jaké míry.
Rozhodně doporučuji zahrnout do přípravy systému hodnocení a odměn i pozici ředitele organizace a nastavovat jednotlivá kritéria také pro ni.
I když v důsledku záleží na správní radě, zda takovýto způsob hodnocení ředitele využije či nikoliv,
má ředitel organizace v rukou „minimálně“ nástroj
pro sebeřízení a reflexi, jehož prostřednictvím
může na základě sebehodnocení prezentovat svou
činnost a její výstupy předsedovi správní rady.

Spokojení zaměstnanci pozvednou organizaci k novým výšinám; Foto: Preus museum; Zdroj: Wikimedia.org

VYLADĚNÍ A DOHODA
Nástrojem, který toto umožňuje, může být
právě systém motivace, hodnocení a odměňování pracovníků v organizaci. Obsahem pravidelných rozhovorů nadřízeného a podřízeného
pracovníka pak nejsou jen otázky zaměřené
na silné stránky pracovníka a jeho rezervy,
případně na to, co ho motivuje a co mu práci
naopak komplikuje. Neméně důležité jsou i
otázky mířené na projevy kompetencí definovaných pro danou pozici nebo na plnění konkrétních cílů. Slovo vylaďování znamená, že součástí
rozhovoru je sebehodnocení pracovníka a hodnocení nadřízeného pracovníka. S jejich výstupy
se pak dále pracuje. Z hodnocení kompetencí
vzniká dohoda o profesním rozvoji pracovníka
a z hodnocení cílů dohoda o reálných cílech na

Tento proces stvrzení nastává pokaždé, i
když je případná výše odměny spíše symbolická než motivační.
Celou situaci vyplácení odměn komplikuje
fakt, že čerpání přidělených f inancí musí
být téměř přesné na základě plánu (žádosti)
pro následující rok. To částečně znemožňuje
reagovat na aktuální činnosti pracovníka.
S tím se musí každý finanční manažer neziskové organizace vypořádat. Jednorázové a
plošné vyplácení odměn na konci roku bez
vazby na výsledky práce může vyvolat negativní reakce. Je proto efektivnější částku
vázat na konkrétní v ýstupy z hodnocení.
Důležité je nastavit transparentní způsob,
jakým hodnocení ovlivňuje v ýši odměny.

Ano, bude to stát hodně času, ale přináší to mnoho
– efektivní plánování a řízení lidských zdrojů, vyladění a naplňování potřeb pracovníků a organizace,
strategické cíle dobře rozpuštěné do cílů operativních a především pocit, že všichni táhnete za
jeden provaz. Právě v kombinaci se silou vize organizace je to nástroj, který může dobře a efektivně
fungovat. Výsledkem je stálost pracovníků, protože pracovníci v neziskových organizacích mají
stejné potřeby jako všichni ostatní.
Děkuji ředitelům neziskových organizací za sdílení vlastních zkušeností na červnovém setkání
(některé z nich ovlivnily i tento článek) a těším
se na viděnou někdy příště nad otázkami hodnocení a odměňování pracovníků v neziskových
organizacích!
Mgr. Monika Drahošová
manažerka služeb organizace Lata, z.ú.
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měření dopadu

Ideálním dopadem je permanentní změna
Kokoza se od začátku svého založení profiluje jako společensky prospěšný podnik. Naše činnost je tedy primárně zaměřena
na vytváření příležitostí pro pozitivní změnu ve společnosti. Konkrétně je to snaha o snížení objemu organických zbytků na
městských skládkách odpadu a minimalizace negativních důsledků z toho plynoucích.

V půdě dnes často chybí organický materiál. Kokoza se stará, aby se do ní vracel. Foto: Kokoza, o.p.s.

Dopadem naší činnosti je snižování produkce
oxidu uhličitého a zvyšování objemu organického materiálu v půdě. Od začátku nám přitom
bylo jasné, že nechceme být závislí na veřejných
financích. Velkou část našich činností proto
financujeme z vlastního podnikání. Ačkoli naše
cesta byla vždy dlážděna dobrými úmysly, ne
vždy byly výsledky uspokojivé. Investovanou
energii, čas a peníze jsme občas nedokázali
využít dostatečně efektivně. Po necelých
sedmi letech existence jsme si byli vědomi,
že náš příspěvek k dosažení celospolečenské
změny je malý, resp. že by mohl být mnohem
větší. To byl jeden z hlavních impulzů, proč jsme
se přihlásili do transformačně vzdělávacího
programu Impact Academy. Aktuálně jsme
ukončili intenzivní vzdělávací část celého programu. Během následujících měsíců budeme
čerpat již pouze podporu mentorky a expertů.
Naši úč ast v Impact Academy považuji
za jeden z nejlepších roz vojov ých kroků
pro naši organizaci i pro životní prostředí

v České republice. Změny na sebe nenechaly
dlouho čekat a z přínosů projektu budeme
žít ještě dlouhé měsíce, možná i roky.
Programu jsem se účastnila společně s naší
výkonnou ředitelkou Radkou Pokornou. Na
některé moduly jsme přizvaly i další členy a
členky týmu. Nespornou výhodou pro nás byl
fakt, že sledování dopadu nebylo pro vedení
organizace novým tématem. Již v několika
předchozích letech jsme postupně zaváděli a testovali metodu řetězce dopadu. Do
Impact Academy jsme tedy nevystupovali
zcela bez zkušeností.
NAŠE CESTA V RÁMCI
IMPACT ACADEMY
Ze všeho nejdříve bylo nutné odhlédnout
od ak tuálních ak tivit , produk tů i služeb,
k teré Kokoza nabízí. Místo toho jsme se
pln ě zam ěř ili na sp ole če nsk ý p ro blé m ,
k ter ý organizace považuje za důležit ý a

neuspokojivě řešený. Hledali jsme cest y,
jak tento problém a jeho příčiny řešit, a
to ze jm é n a n a s y s té m ové úrov ni. Dí k y
takovému přístupu r ychle přijde moment
prozření a ukáže se vám, že některé vaše
a k t i v it y (m ož n á i vět š i n a) n e js o u z vo lené správně a k řešení daného problému
povede něco úplně jiného.
Neméně důležit á je i fáze hledání spojenců (st akeholder ů), k teř í vám umožní
l e p š í s y s té m ovo u zm ě n u . M ů že to bý t
veřejná správa, akademická ob e c neb o
cílová skupina, se kterou jste dosud nebyli
v kontaktu. Často to mohou být i organizace, které se zaměřují na řešení podobného společenského problému. Chápu, že
v malém českém r ybníčku, kde i v neziskovém sektoru řádí „démon konkurence“, to
není a nebude snadné rozhodnutí. Z hlediska systémové změny a dopadu ak tivit
se ale vždy v yplatí.
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MĚŘENÍ DOPADU

Celá strategie dopadu s e ve jde n a
jednu s tránku formátu A 4 .

V rámci Impact Academy jsme tedy hned
v úvodu znovu pracovali s řetězcem dopadu.
Během několika dní jsme jej zeštíhlili natolik,
že se celý popis naší strategie dopadu vejde
na jednu stránku formátu A4. Následně jsme si
vytvořili sadu indikátorů pro sledování změny
na úrovni výstupů, výsledků a celospolečenské změny/dopadu. V současné době pracujeme na nastavení procesu sběru dat, která
nám pomohou tyto indikátory sledovat a plnit.
Zaměřili jsme se na data, která jsme schopni
sbírat a hodnotit bez velké časové investice.
Často jsou to interní data svázaná s konkrétními aktivitami, produkty a službami. Postupně
budeme zavádět i sběr a sledování systémových dat. V této fázi pro nás bylo a je důležité
vědomí, že každá změna potřebuje svůj čas –
pracujeme proto s prioritami.
ZMĚNA J E NEVYHNUTELNÁ A ZDRAVÁ
Sledování dopadu je součástí kultury organizace a jeho nasazení nutně přinese změnu
jejího fungování a ř ízení. Prosazování i
řízení změn je mnohem snazší, pokud impulz
k jejich zavedení přichází z míst, která mají
přímý vliv na strategické rozhodování. Aniž
bychom to na začátku účasti v Impact
Academy tušili, velmi brzo jsme zjistili, že
pokud chceme vytvářet dopad a systémovou změnu, musíme revidovat především
naše interní fungování. Je tedy potřeba se
ptát, zda leadership a jeho nastavení, složení a kapacita týmu odpovídají strategii
v oblasti dopadu.

Kultura sledování dopadu musí „prosáknout“ celou organizaci.

Pro nás to v nejbližší době znamená navýšit
úvazky u klíčových členů týmu, revidovat náplně
práce, vytvořit kompetenční model a zaměřit se
na správný výběr nových členů a členek týmu.
Sledování dopadu se odráží v každodenní práci
celého týmu a zrcadlí způsob vedení organizace.
Kultura sledování dopadu musí „prosáknout“
celou organizaci. Není nutné, aby byl každý člen
nebo členka týmu schopen vyjmenovat veškeré
indikátory a zdroje dat. Musí ale být ve vědomém a především průběžném kontaktu se společenským problémem, na který se podnik nebo
organizace zaměřuje a také vědět, jak jeho konkrétní práce přispívá k jeho řešení. Odtud už je to
jen krůček k tomu, aby také důsledně sledoval/a
data a plnění indikátorů. Ideálně by se to mělo
dít automaticky a automatizovaně, tedy bez velké
dodatečné zátěže týmu nebo jednotlivců v něm.
CO MÁME ZA SEBOU A CO NÁS ČEKÁ
Díky Impact Academy se nám podařilo aktualizovat a minimalizovat počet indikátorů.
Aktuálně pracujeme na prohloubení práce s daty.
Uvědomili jsme si, že naše šance na dosažení
systémové změny můžeme zvýšit posilováním
odbornosti celého týmu. Kokoza aktivně využívá
technologie pro interní fungování. Pro projektový management se nám například osvědčila
aplikace Asana. Do budoucna hledáme způsoby
automatizace některých činností. V tuto chvíli
vybíráme CRM systém, který nám pomůže sledovat a hodnotit zakázky, úroveň spolupráce s jednotlivými partnery, ale především také indikátory.

Zkušeností s měřením dopadu je v České
republice stále málo.

Kokoza je organizace od prvopočátku zaměřená na dopad. Nyní před námi stojí ohromná
výzva. Jak jsem zmínila na začátku, profilujeme se jako společensky prospěšný podnik a dlouhodobě usilujeme o f inanční
n ezáv islos t n a ex te r n ím f in a n cov á n í .

V roce 2017 tvořily provozní příjmy z vlastních
zakázek 80 % celkového rozpočtu. Tento poměr
bychom si rádi udrželi i do dalších let. S každou novou zakázkou a příležitostí tedy znovu
stojíme před otázkou, zda projekt skutečně
naplňuje naši dopadovou strategii a pokud ne
zcela, kde jsme ochotni slevit, aby naše podnikání bylo zdravé a finančně udržitelné. Kromě
těchto hlubších otázek také narážíme na praktické nedostatky, jako je nedostatečné provázání dopadového a finančního plánování. Chybí
nám funkční a osvědčené nástroje. Zkušeností
je v České republice stále málo.
JSTE PŘIPRAVEN NA ZMĚNU?
Samotná účast v Impact Academy pro nás
znamenala poměrně velkou časovou investici.
Další čas a pozornost jsme věnovali zpracování
znalostí mimo samotný program. Velkou časovou dotaci konzumují i konzultace s experty
a mentorkou. Jsme za tuto příležitost vděční,
protože jsme si vědomi, že čas expertů neroste
na stromě. Dovedu si ale představit, že toto pro
některé podniky nebo organizace může znamenat až nepřiměřenou zátěž. Vždy je třeba
vycházet z velikosti týmu a aktuálního stavu
řízení organizace.
A co nám pomohlo vytvořit životadárné prostředí pro změnu a nastavení procesu sledování
dopadu? Velká míra upřímnosti, otevřenosti
a schopnosti přijímat změny bez osobní újmy
a emocí. Dále pak ochota ukončit aktivity, které
nemají dobrý poměr cena/výkon, a to i přesto,
že je všichni milují. Jsme otevřeni spolupráci
s různorodými partnery, ovšem jen pokud víme,
že tato spolupráce přispěje ke zvýšení našeho
dopadu. Nebojíme se také intenzivně konzultovat s odborníky a experty z mnoha profesí.
Jedině tímto způsobem je možné udržet tempo
změny a nezbláznit se. Nikdy totiž není hotovo.
Pokud si nastavíte sledování dopadu dobře, je
výsledkem vaší práce permanentní změna…
Lucie Matoušková L ankašová

konference

NEZISKOVÝ SEKTOR 2019
Datum:
Místo:

29. 11. 2018
Kongresové centrum Vavruška (Palác Charitas), Karlovo náměstí 5, Praha 2

Cílem konference NEZISKOVÝ SEKTOR 2019 je diskutovat o aktuálních tématech v oblasti neziskového sektoru, tj. aktuální situace v legislativě,
výhled na další období, vize, záměry, očekávané změny a rizika. Konference se zúčastní zástupci státu, neziskových organizací, odborů, podnikatelských subjektů nebo odborníci z akademické sféry.
Novinkou letošní konference jsou zajímavé workshopy:
•
Workshop A: Prezentujme důvěryhodně
•
Workshop B: Prezentujme účinně
•
Workshop C: NNO a média
•
Workshop D: Jak nás vidí dárci?
Pořadatelem konference je Unie zaměstnavatelských svazů České republiky
Program a přihláška
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Kalendář akcí

13. 8.
WORKSHOP: PRACOVNĚ PRÁVNÍ VZTAHY
Pořadatel: AVPO ČR
Pracovní poměr na dobu určitou/neurčitou
- podmínky a výjimky; skončení pracovního
poměru – výpovědní důvody, výpovědní doby,
odstupné; zrušení zaměstnavatele a jeho následky; přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů.
Čas:
13:00 - 16:00 hodin
Místo: Bílá vrána, ve Smečkách 5, Praha
Více informací

19. 9.
13. 8.

WORKSHOP: GOOGLE ADWORDS

MAXIMUM PERSEID 2018

Pořadatel: AVPO ČR
Workshop je určen pro ty, kteří o Google
Grantu teprve uvařují i pro ty, kteří s ním už
mají nějakou zkušenost. Probereme podmínky
grantu i různé tipy a triky pro jeho efektivní
využívání.
Čas:
10:00 – 13:00 hodin
Místo: kancelář AVPO ČR

Pořadatel: Hvězdárna a radioklub lázeňského
města Karlovy Vary, o.p.s.
Noční pozorování letošního maxima meteorického roje Perseidy. Registrace účastníků
probíhá do 5. 8.
Více informací

Více informací

15. 8.

18. – 22. 6.

SPRÁVNÍ RADA - PRAKTICKÝ PRŮVODCE

V ÝCHOVA BEZ PORAŽENÝCH

Pořadatel: AVPO ČR
Seminář nabízí praktický pohled na správní
rady. Na semináři se účastnící seznámí s prací
správní rady a kritickými momenty při jejím
zakládání a rozvoji. Seminář bude prakticky
zaměřen – účastníci si vyzkouší práci ředitelů
na jejím zasedání. Jednodenní seminář je určen
pro členy správních rad, pro majitele, investory
a ředitele, kteří plánují založit správní radu,
nebo chtějí zlepšit její stávající výsledky. Pro
členy AVPO ČR a držitele Značky spolehlivosti
je seminář ZDARMA.

Pořadatel: ICOS Český Krumlov, o.p.s.
Kurz je postaven na myšlenkách amerického
psychologa Thomase Gordona, jehož kniha Výchova bez poražených vyšla i v Čechách. Kurz je
opřen o respektující přístupy k dětem, vychází z
toho, že výchova se může obejít bez trestů
a že nejdůležitější pro budování dobrého vztahu
s dětmi je naučit se spolu komunikovat.

Více informací

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

Jan Kvarda

Více informací

14. 11.
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD I MY

25. 8.

DEN ČESKÉ HISTORIE 2018:
VÍTEJ REPUBLIKO!
Pořadatel: Centrum české historie, o.p.s.
V pořadí již pátý Den české hitorie má podtitul
„Vítej republiko“ a bude věnován stoletému
výročí vzniku Československa.
Více informací

14.9.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE VILE ČERYCH
Pořadatel: Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s.
Komentované prohlídky Vily Čerych
a přilehlé zahrady budou spojeny s doprovodným programem a upomínkou na 100 let
výročí vzniku Československa.
Více informací

Pořadatel: I MY, o.p.s.
Eliška Balzerová se svou mistrovskou
onewoman show Můj báječný rozvod pomůže
s I MY pomáhat dětem s handicapem a jejich
rodinám. Vstupenky si kupte co nejdříve v síti
TicketPro online či na pobočce.
Více informací

19. - 25. 11.

Obrázek na obálce: Wiki Loves Pyramids,
Wikimania15
Zdroj: Wikimedia.org; Autor: Armineaghayan

TÝDEN GLOBÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ:
MYSLI GLOBÁLNĚ, JEDNEJ LOK ÁLNĚ
Pořadatel: ARPOK, o.p.s.
Týden globálního vzdělávání je celoevropskou
iniciativou, pořádanou North-South Centre při
Radě Evropy. Cílem je posilovat porozumění
globálním souvislostem současného světa a odpovědnosti každého z nás za kvalitu života nejen
v našem okolí, ale i v širším světovém kontextu.V ČR se kromě ARPOK, o.p.s. k této iniciativě
tradičně přidávají i dalí organizace, které se
věnují globálnímu a rozvojovému vzdělávání.
Více informací

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.
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