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Raná péče EDA cz, z.ú.
„Cílem naší práce je sebevědomá rodina, která se cítí jistá v péči o dítě se zrakovým
nebo kombinovaným postižením a umí maximálně využít všechny jeho možnosti,
schopnosti a nadání,“ říká Mgr. Petra Mžourková, ředitelka Rané péče EDA cz, z.ú.
JEZDÍME DO RODIN JIŽ 25 LET
Naše pražské pracoviště je jedním ze dvou nej
starších v České republice. Terénní službu rané
péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombino
vaným postižením poskytujeme v celkem čty
řech krajích České republiky – Středočeském,
Pardubickém, v části Ústeckého a též na území
Hl. města Prahy. Pomáháme v období od naro
zení dítěte do sedmi let jeho věku. Součástí
našeho týmu jsou i PaedDr. Jana Valuchová
a PaedDr. Markéta Skalická, které zakládaly ranou
péči v České republice.

hlavními předpoklady úspěšného zvládnutí situ
ace, stabilizace rodiny, dalšího pozitivního rozvoje
dítěte a jeho začlenění do dětského kolektivu.
LINKA EDA
Bohužel se ještě dnes stává, že se na pracoviště
rané péče obrátí rodiče pětiletého dítěte s tím,
že se dříve o službě nedozvěděli. Právě kvůli
posílení povědomí laické i odborné veřejnosti
o službě rané péče vznikl koncem roku 2014 pro
jekt „Máme dítě s postižením, ale máme se na
koho obrátit“, který finančně podpořila nadace

o něj a s nejistou budoucností.
Krizová intervence po telefonu je pro řadu klientů
bezpečná, neboť je anonymní. Klient může volat
ve chvíli, kterou si sám určí, a z místa, které si zvolí.
On je tím, kdo může hovor kdykoli ukončit nebo
přerušit. Voláním na EDA linku nevznikají klientům
žádné finanční náklady.
Nadstandardní službou, kterou linka v indikova
ných případech nabízí, je možnost telefonické
konzultace přímo s některými odborníky (pedi
atr, dětský neurolog, oftalmolog, fyziotera
peut). Pokud je rodičům například řečeno, že dítě
potřebuje operaci, nicméně konečné rozhod
nutí je na nich, mohou se obrátit na Linku EDA
s žádostí o zprostředkování konzultace s přísluš
nými specialisty.
Kromě linky je na webových stránkách www.eda.cz
v provozu také chat, který je určen lidem, kteří se
raději vyjadřují písemně, či těm, kteří z nějakého
důvodu nemohou využít hlasový projev.
Pracovníci Linky EDA jsou vázáni etickým ko
dexem České asociace pracovníků linek důvěry.
Všichni konzultanti Linky EDA jsou zkušenými
odborníky, kteří prošli 150 hodinami kurzu
Telefonické krizové intervence a chatovacím
výcvikem, zároveň již mají bohaté zkušenosti
s prací na jiných krizových linkách.
NAŠE ČLENSTVÍ V AVPO ČR

Práce poradkyně, Foto: Eda cz, z.ú.

RANÁ PÉČE? TO NEZNÁM…
Raná péče je terénní služba. Znamená to, že
vysokoškolsky vzdělané poradkyně rané péče
pravidelně navštěvují rodinu dítěte s postiže
ním přímo v jejím bydlišti. Zaměřují se zejména
na rozvoj zraku a jemné motoriky dětí. Zároveň
však pomáhají i rodičům vyrovnat se se situací
a porozumět diagnóze dítěte. Vedou je k tomu,
aby nečekali pouze na další kontrolu u lékaře, ale
užitečně využívali raný věk dítěte pro všestrannou
podporu jeho vývoje. Společně s rodinou hledají
vhodné způsoby této podpory, přinášejí tipy na
vhodné pomůcky či hračky a případně je i zapůj
čují. Rodinu též informují o možnostech využití
návazných sociálních, školských a zdravotních
služeb.
Raná péče je významným prvkem v komplexní
péči o rodinu dítěte s postižením v raném věku.
Včasná informovanost rodičů dětí s postižením
a spolupráce pracovníků rané péče s lékařem jsou

Sirius. Vedle zvyšování povědomí o rané péči
vznikla v rámci projektu i první krizová Linka
EDA 800 40 50 60. Linka je v provozu každou
středu a čtvrtek od 9.00 do 17.00 hodin. Mohou
se na ni obrátit lidé, kteří pečují o dítě, u něhož
byla zjištěna závažná diagnóza, nebo prodělalo
těžký úraz.
Linka EDA slouží především jako psychologická
podpora rodinám ve chvílích bezradnosti, vyčer
pání nebo krize. Zdravotní postižení totiž zasáhne
nejen samotné dítě, ale také jeho nejbližší, a to
jak psychicky a fyzicky, tak i ekonomicky a soci
álně. Rodič bývá postaven do těžké životní situ
ace, kdy se často musí umět rychle rozhodnout,
jakou péči pro své dítě zvolit, kdo zůstane s dítě
tem doma, či kdo o něj bude pečovat v případě
trvalých následků. Shánění speciálních pomů
cek, speciální péče či úpravy bytu, to vše změní
navždy život celé rodině. Především je však rodina
konfrontována s obavami, úzkostí a strachem
o budoucnost dítěte, stejně jako s nároky na péči

Členem AVPO ČR jsme se stali již v roce 2011. Od
té doby jsme měli příležitost účastnit se mnoha
konferencí a setkání členů. Ceníme si především
toho, že Asociace pomáhá prosazovat zájmy
celého neziskového sektoru. V březnu loňského
roku jsme úspěšně prošli Hodnocením spolehli
vosti a jsme oficiálně nositeli označení „Spolehlivá
veřejně prospěšná organizace“.

Mgr. Petra Mžourková
ředitelka

EDA CZ, Z.Ú.
Trojická 2
128 00 Praha 2
e-mail: info@eda.cz
telefon.: +420 724 400 820
www.eda.cz
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Na počátku, o. p. s.
Obecně prospěšná společnost Na počátku sídlí v Brně, ale naše působnost je
celorepubliková. Radu, podporu a zázemí u nás najdou těhotné ženy a maminky
s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci.
Nejčastěji nás kontaktují ženy ve chvílích krize,
hmotné či bytové nouze, nejednou s histo
rií ústavní výchovy, závislosti, domácího násilí,
někdy též s mentálním postižením. Bývají
v situaci, kdy pod tlakem partnerů, příbuzných či
životních okolností zvažují potrat. Často si ho ale
nepřejí, a tak hledají pomoc, s níž by mohly situ
aci zvládnout.
„Ženy, které podstoupily umělý potrat, nesou tíhu
tohoto rozhodnutí velice dlouho, většinou po zbytek
života. Když jim v krizi zajistíme včasnou podporu,
pomůžeme nejen tomu, aby se mohly narodit jejich
děti, ale velmi tím pomůžeme i jim,“ přibližuje naše
poslání ředitelka Eva Vondráková.
Těžiště naší práce spočívá v poskytování následu
jících tří sociálních služeb:

nepodaří nalézt jiné vhodné řešení a naléhavost
situace to vyžaduje, nabídneme klientce ubyto
vání v Domově pro dětský život.
NEJEN BEZPEČNÉ A KLIDNÉ UBYTOVÁNÍ
V Domově může žena dítě donosit, porodit
a vychovávat. Pokud si to přeje, může dát také
dítě k adopci. Domov pro dětský život neposky
tuje pouze ubytování v klidném a bezpečném
prostředí na utajené adrese, ale také pestrý
sociálně‑vzdělávací program.
Nejdůležitější částí práce s maminkami je indivi
duální plánování, kde ženy s podporou našich pra
covníků řeší hlavní problémy, zejména bydlení po
odchodu z domova a finanční situaci. Učí se hos

se ale také vzájemně setkávají, vyměňují si zkuše
nosti, navštěvují se a pomáhají si s hlídáním dětí.
Při odchodu z Bytů by klientky měly mít (mimo
jiné) zajištěno následné místo k bydlení, měly
by být schopné udržet si zaměstnání a umět
hospodařit s penězi. Dále by měly zvládat péči
o děti a mít osvojeny formy péče o sebe, o své
zdraví a duševní stabilitu. To vše jim má pomoci
při odchodu ze sociálních služeb do nezávislého
života.
MAMINKÁM S DĚTMI POMÁHÁME
JIŽ 21 LET
Naše Poradna již pomohla více než 2 200 ženám,
Domovem prošlo 180 maminek a jejich 77 dětí,
dalších 140 dětí se jim během pobytu u nás naro
dilo. Možnost dalšího seberozvoje v Bytech Na
počátku využilo už 60 žen se svými dětmi.
Na poli prevence a osvěty působíme prostřed
nictvím přednášek a workshopů pro studenty
středních škol, návštěvníky nízkoprahových
klubů, ale i pro odborné pracovníky z oblasti
veřejné správy.
„Když jsme vznikali, byli jsme mezi azylovými domy
velkou výjimkou, protože těhotné ženy nikdo nepřijímal. Dnes je to již jiné, u nás je však stále ojedinělá
návaznost podpory, jíž poskytujeme. Maminka má
u nás šanci projít výrazným osobnostním vývojem.
Dalším specifikem je, že bereme také nezletilé dívky
a ženy, které chtějí dát dítě po porodu k adopci,“
zamýšlí se na závěr paní ředitelka.

Eva Vondráková
Ředitelka

Pomáháme ženám v krizových situacích nastoupit novou životní cestu. Foto: Na počátku, o.p.s.

ZKLIDNĚNÍ, ORIENTACE A HLEDÁNÍ
ŘEŠENÍ
Poradna Na počátku je místem prvního kon
taktu s ženami, naší přední linií, která je jako
jediná neutajená a veřejná. Má otevřeno ve
všední dny od 9 do 13 hodin, po domluvě lze
schůzky domlouvat i na později. Nejčastější
formou kontaktu jsou ale e-mailové dotazy
na adresu poradna@napocatku.cz. Často jsou
využívány i dvě telefonní linky s nepřetržitým
provozem (548 221 405, 774 440 821).
Jak probíhá typické řešení situace s klientkou?
Pracovnice nejprve vede klientku ke zklidnění.
Poté se seznamuje s celou situací, pomáhá ote
vřeně pojmenovat problémy a nalézt více návrhů
řešení. Dbá na to, aby se klientka sama aktivně
podílela na stanovování cílů a řešení situace.
Společně zvažují možnosti pomoci ze strany
rodiny a přátel. Klientky podporujeme i při jed
nání s úřady a v případě potřeby je pracovnice
nasměruje na další odborná pracoviště. Pokud se

podařit s penězi, vést rodinný rozpočet a samo
statně jednat s úřady a institucemi. Cílem je
posílit rodičovské kompetence maminek, aby se
dokázaly i po odchodu z domova postarat o své
děti a umožnili jim další rozvoj. K tomu jim také
pomáhají kurzy, kterých se mohou dobrovolně
účastnit. Ze všech jmenujme například: péči
o matku a dítě, péči o domácnost, péči o zdraví,
vaření, šití nebo například Klub maminek. Pokud
mají zájem, mohou klientky využít též další nabí
zené služby podporovaného (tréninkového) byd
lení v Bytech Na počátku.

NA POČÁTKU O. P. S.

DALŠÍ KROKY K SEBEVĚDOMÍ
A NEZÁVISLOSTI

Soběšická 560/60
Husovice, 614 00 Brno

Představují poslední výraznou fázi podpory,
kterou poskytujeme. Zde již klientky bydlí v samo
statných bytových jednotkách a vedou svou
domácnost. V případě potřeby mohou však
nadále rozvíjet a upevňovat nové dovednosti, zís
kané během pobytu v azylovém domě. Zároveň

e-mail: info@napocatku.cz
telefon.: +420 548 221 406
+420 702 104 441

www.napocatku.cz
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ARPOK, O.P.S.
Nabízíme výukové pro
gramy a tematické dny
pro žáky, semináře pro
pedagogy a pro širokou
veřejnost besedy o aktu
álních 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
CENTRUM ROZVOJE
ČESKÁ SKALICE, O.P. S.
Nabízíme dva druhy služeb:
Pronájem prostor, ubytování
Centrum rozvoje Česká Ska
lice sídlí v prvorepublikové
vile, která je klenotem české předválečné ar
chitektury 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 dispo
zici pro případné využití je též vstupní hala. K bu
dově náleží rozlehlá zahrada s altány a jezírkem,
kterou lze využít ke cvičení, relaxaci či terapiím.
Vila skýtá také ubytování pro 25 osob (v 7 po
kojích). Při pobytu lze využít celodenního stra
vování, zapůjčení techniky. V celém objektu je
možnost Wi‑fi připojení.

HELPPES – CENTRUM
VÝCVIKU PSŮ PRO
POSTIŽENÉ, O.P. S.
Zajišťujeme výcvik a předá
vání asistenčních, vodících,
signálních a terapeutických
psů pro osoby s nejrůznější
mi 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 vý
konu canisterapie, testování a školení zájemců
o canisterapii, přednášky, ukázky).

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
profesích, zejména v oblasti sociální, zdravotní,
kulturní a v práci s dětmi a mládeží.

www.hest.cz

Kontakt: info@hest.cz

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.

Pomáháme rodičům nalézat
způsoby řešení rozvodu nebo
rozchodu a vyrovnat se s jeho
dopady.

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 pře
vážně 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‑highlan

www.inspiro‑olomouc.cz

Kontakt: info@inspiro‑olomouc.cz

Kontakt: info@helppes.cz

NFORMAČNÍ STŘEDISKO
MIKULÁŠ, O.P. S.

FOKUS VYSOČINA

Semináře jsou vždy přizpůsobeny potřebám
cílové skupiny a organizace, a to cenou, roz
sahem i osnovou. Lze se dohodnout i na part
nerství v projektech.

www.helppes.cz

Projektový management, poradenství v oblasti
veřejných zakázek

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

INSPIRO, O.S.
Nabízíme zážitkové
semináře lektorky
Milady Šnajdrové
v oblasti měkkých
dovedností (komunikační a vyjednávací doved
nosti, rétorika, neverbální komunikace, etiketa,
asertivita, manipulace), finanční gramotnosti
a ochrany spotřebitele. Dále semináře k říze
ní NNO (dotační řízení, fundraising, strate
gické plánování, řízení lidských zdrojů, public
relations, komunikace s médii).

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).

hwww.mikulasops.cz

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

www.internetporadna.cz

Kontakt: recepce@internetporadna.cz

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

www.kovoles‑ops.cz

Kontakt: kovoles@kolping.cz

Kontakt: info@mikulasops.cz

Kontakt: fokus.vysocina@fokusvysocina.cz
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MATURUS, O.P.S.
Kdo jsme?
Maturus, o.p.s. se věnuje ve
řejně 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 vede
ním zkušeného lektora v grafických a počítačo
vých dovednostech.
Co nabízíme?
Grafické služby všeho druhu – od sazby výroč
ních zpráv, autorské ilustrace po kompletní fi
remní design.
Na naše služby můžete uplatnit náhradní plnění.
Nákupem u nás podporujete zaměstnávání osob
s postižením.

www.maturus.cz

Kontakt: produkce@maturus.cz

NADAČNÍ FOND
PRO PODPORU
ZAMĚSTNÁVÁNÍ
OSOB SE
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (NFOZP)
Jsme Nadační fond pro podporu zaměstnávání
osob se zdravotním postižením. A co vlastně
děláme?
NEJEN, ŽE zaměstnáváme osoby se zdravotním
postižením, pomáháme jim hledat práci a učíme
firmy je zaměstnávat. ALE TAKÉ aktivně 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: info@nfozp.cz

NADACE
NEZISKOVKY.CZ
Naším cílem je podpora roz
vojových aktivit neziskových
organizací, proto nabízíme
následující služby:
Poradenství a konzultace:
• založení neziskové orga
nizace,
• další právní konzultace,
• účetní konzultace,
• konzultace projektových žádostí,
• strategické plánování
• další odborné konzultace.

P3 – PEOPLE,
PLANET,
PROFIT, O.P.S.
Zaměřujeme se na
oblast sociálního
podnikání, zájemcům o toto téma nabízíme ná
sledující služby:
•

sociálním podnikatelům na startu – pomoc
a podpora při hledání záměru, poradenství
při výběru právní formy a zapracování prin
cipů sociálního podniku do zakládacích doku
mentů, spolupráce na podnikatelském plánu,
pomoc při zpracováních dotačních žádostí;

•

sociálním podnikům – konzultace a podpo
ra v oblastech nastavování marketingových
a obchodních strategií a ve finančních, práv
ních a dotačních oblastech;

•

Pořádáme též rekvalifikační kurzy Manažer ne
ziskové a příspěvkové organizace a Specialista
fundraisingu a public relations.

neziskovému sektoru – pomoc při nalezení
vhodného záměru pro jejich cílovou skupi
nu, pomoc při tvorbě podnikatelských plánů,
zapracování sociálního podnikání do integro
vaných strategií území MAS;

•

Zpracováváme Grantový kalendář formou pře
hledu aktuálních uzávěrek grantových či výbě
rových řízení a programů.

veřejnému sektoru – tvorba seminářů na míru
pro úředníky, pomoc při zapracování sociální
ho podnikání do strategií a analýz;

•

soukromému sektoru – pomoc se začleně
ním sociálního podnikání do CSR strategií,
hledání cesty k zapojení sociálních podniků
v dodavatelském řetězci.

Semináře a workshopy pro manažery a pra
covníky neziskových organizací v následujících
oblastech:
• fundraising,
• marketing a PR,
• vedení a řízení organizace,
• sociální služby,
• legislativa a účetnictví.

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: neziskovky@neziskovky.cz

Nabízí vaše neziskovka také zajímavé
produkty a služby?
Chcete o nich dát vědět i ostatním
členům a příznivcům AVPO ČR?
Pošlete nám krátký popis toho, co
nabízíte na adresu mrazek@avpo.cz,
nabídky zveřejníme na webových
stránkách i v dalším čísle Bulletinu.

www.p‑p‑p. cz

Kontakt: info@p‑p‑p. cz

TAMTAMY,
O.P. S.
Posláním Tamtamy
o.p.s. je přispívat k integraci znevýhodněných
skupin na trhu práce.
Nabízíme:
• úklidy bytů domů, kanceláří;
• babysitting;
• hospodyně;
• společnice – doprovod, pomoc v domácnosti
pro seniory;
• semináře a školení bez bariér.

www.tamtamyops.cz

Kontakt: info@tamtamy.cz
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Také v roce 2015 jsme se činili
AVPO ČR si již v minulých letech vydobyla své pevné místo v rámci českého neziskového sektoru. Vyprofilovala
se jako všeoborová asociace zastupující především neziskové organizace poskytující různé druhy služeb, a jako
s takovou s ní partneři počítají při tvorbě politik i dalších důležitých jednáních. V roce 2015 jsme se zaměřili zejména
na podporu značky spolehlivosti, kterou AVPO ČR spravuje. Následující přehled vám pomůže udělat si konkrétnější
obrázek o naší činnosti v minulém roce. Vybrali jsme do něj některé akce, které jsme uspořádali, v části nazvané
„Milníky“ se chlubíme některými důležitými úspěchy, kterých jsme v roce 2015 dosáhli a na konci článku najdete
v přehledné infografice některé statistiky.

AKCE
3–5/2015: ZNAČKU SPOLEHLIVOSTI JSME
PŘEDSTAVILI V REGIONECH
Během března až května 2015 jsme postupně
navštívili všechny kraje naší republiky, abychom
místním neziskovkám i dalším zájemcům předsta
vili značku Spolehlivá veřejně prospěšná organi
zace. Setkání, která postupně proběhla v jednot
livých krajských městech, měla diskuzní charakter.
Účastníkům jsme vysvětlovali, jak lze značku zís
kat, komu je určena a jaké jsou její konkrétní

a důvodem nebylo jen to, že se nám podařilo zís
kat strategické místo hned u vstupu. Podobně
jako v předchozím roce totiž stačilo zodpově
dět jednoduchou otázku a návštěvníci si mohli
odnést „spolehlivý banán“. Jen pro pořádek při
pomeňme, že právě banán je symbolem značky
polehlivosti.
6/2015: SPOLEHLIVÉ NEZISKOVKY PŘED
KAMEROU
Dobré vystupování v médiích je pro neziskové
organizace velmi důležité, zároveň však víme, že

informace o značce, setkat se se zástupci nezis
kovek, které už ji získaly a u toho ještě dobře pos
nídat, mohli novináři během „tiskové snídaně“,
kterou jsme uspořádali v červnu loňského roku.
O své zkušenosti s hodnocením spolehlivosti
neziskových organizací v Kanadě se s přítom
nými navíc podělila Georgina Steinsky, která má
bohaté zkušenosti s tamějším neziskovým sekto
rem a dlouhodobě se podílí na rozvoji filantropie
v ČR.
7/2015: TISKOVÁ KONFERENCE
K VÝSLEDKŮM HODNOCENÍ OBČANSKÉHO SEKTORU V ČR
AVPO ČR je partnerem Americké agentury pro
mezinárodní rozvoj (USAID) pro kterou každo
ročně zpracovává tzv. Index udržitelného roz
voje občanského sektoru v České republice
(CSOSI). Podle stejné metodiky je hodnoceno
ještě dalších 28 zemí střední a východní Evropy
a Eurasie. Index zkoumá celkovou příznivost pro
středí pro občanskou společnost se zaměřením
na právní prostředí, organizační základnu, finanční
zajištění, prosazování zájmů, poskytování služeb,
infrastrukturu a veřejný obraz. Česká republika si
mezi hodnocenými zeměmi dlouhodobě drží třetí
pozici za Estonskem a Polskem.
9/2015: SETKÁNÍ S NEZISKOVÝMI
ORGANIZACEMI K TÉMATU HODNOCENÍ
SPOLEHLIVOSTI = PROCESNÍ ANALÝZA
V OLOMOUCI

Neziskovky z Brna a okolí měly o značku spolehlivosti zájem. Foto: AVPO ČR

přínosy. Potěšilo nás, že ohlasy na značku byly
vesměs kladné a dokázali jsme rozptýlit i některé
pochybnosti. Díky těmto seminářům jsme si též
uvědomili, jak důležitý je přímý kontakt se členy
i dalšími neziskovými organizacemi v jednotlivých
regionech.
4/2015: BANÁNOVÝ STÁNEK
NA NGO MARKETU
Koncem dubna 2015 jsme se účastnili tradičního
veletrhu neziskových organizací NGO Market,
který se tentokrát konal v prostorách Fora
Karlín. Náš stánek málokdo minul bez povšimnutí

pro neprofesionály to opravdu není žádná leg
race. Rozhodli jsme se tedy držet starého vojen
ského hesla „těžko na cvičišti, lehko na bojišti“
a pro zástupce neziskovek, které získaly značku
spolehlivosti, jsme uspořádali mediální trénink.
Jeho vedení se ujala naše dlouholetá spolu
pracovnice a zkušená moderátorka Štěpánka
Duchková, které tímto ještě jednou děkujeme.
6/2015: SNÍDANĚ PRO NOVINÁŘE
S GEORGINOU STEINSKY

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo
v létě 2015 dotační výzvu v rámci Operačního
programu Zaměstnanost, určenou na budování
kapacit neziskových organizací. Povinnou sou
částí projektové žádosti byla i procesní analýza
žadatelské organizace. Hodnocení spolehlivosti,
které provádíme v rámci řízení o udělení značky
Spolehlivá veřejně prospěšná organizace, bylo
možné uplatnit jako tuto procesní analýzu. Naše
členy i další zájemce jsme o této možnosti infor
movali různými způsoby, jedním z nich byl i semi
nář, který jsme uspořádali v Olomouci.

Značku Spolehlivá veřejně prospěšná organizace
jsme aktivně představovali též médiím. Získat
6
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neziskovkami vzbudilo živý zájem o toto téma.
Prezident AVPO ČR Marek Šedivý a analytik
AVPO ČR Aleš Mrázek prezentovaly své názory
v rámci diskuzního workshopu, který proběhl
v Olomouci. Aleš Mrázek navíc seznámil účastníky
se svými čerstvými zkušenostmi z Tchaj‑wanu,
kde je sociální podnikání významným trendem.
11/2015: ZNAČKA SPOLEHLIVOSTI
NA GALAVEČERU S ČESKOU KVALITOU
Značka Spolehlivá veřejně prospěšná organizace
je od července součástí Programu Česká kva
lita, proto jsme obdrželi též pozvání na galave
čer, který proběhl koncem listopadu v Národním
domě na Vinohradech. V rámci programu ředi
telka AVPO ČR Alena Gmentová předala certi
fikát značky spolehlivosti organizaci I MY, o. p. s.
12/2015: PREZENTACE ZNAČKY
SPOLEHLIVOSTI NA VÁNOČNÍM
WORKSHOPU SPOLEČENSKÁ
ODPOVĚDNOST FIREM
Ředitelka AVPO ČR Alena Gmentová na vánočním workshopu. Foto: Media Events Company

11/2015: KONFERENCE NEZISKOVÉ
ORGANIZACE V ROCE 2016

správních rad v neziskovkách a ředitelka AVPO
ČR Alena Gmentová představila Hodnocení spo
lehlivosti veřejně prospěšných organizací.

AVPO ČR je členem Unie zaměstnavatelských
svazů (UZS) a v loňském roce se opět stala spolu
pořadatelem konference s tématikou neziskových
organizací. Prezident AVPO ČR Marek Šedivý
přednesl na konferenci příspěvek k problematice

11/2015: DISKUSNÍ WORKSHOP
O SOCIÁLNÍM PODNIKÁNÍ V OLOMOUCI

Ředitelka AVPO ČR Alena Gmentová představila
značku Spolehlivá veřejně prospěšná organizace
CSR specialistům významných firem.

Během podzimu se objevily zprávy o pokrocích
v přípravě zákona o sociálním podnikání, což mezi

MILNÍKY

OCENĚNÍ BULLETINU AVPO ČR V SOUTĚŽI
ZLATÝ STŘEDNÍK

a nezávislé značky kvality, které jsou založené
na objektivním ověřování kvality výrobků nebo
služeb třetí stranou. Přijetí značky spolehlivosti
do Programu proběhlo na tiskové konferenci za
účasti významných médií.

V dubnu loňského roku proběhlo na slavnostním
večeru v prostorách pražského Autoklubu vyhlá
šení soutěže Zlatý středník 2014. Cílem soutěže,
kterou pořádá PR Klub, je ocenit nejlepší firemní
tištěná i elektronická periodika. Bulletin AVPO
ČR obsadil v konkurenci periodik vydávaných
komerčními subjekty pěkné třetí místo.

VYDÁNÍ PRVNÍHO KATALOGU
NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
Díky spolupráci se společností Economia, a.s. se
nám podařilo připravit Katalog neziskových orga
nizací, který před koncem roku vyšel coby pří
loha Hospodářských novin. Kromě dalších infor
mací obsahoval katalog i profily našich členských
neziskovek.

PŘIJETÍ ZNAČKY SPOLEHLIVOSTI
DO PROGRAMU ČESKÁ KVALITA
Začátkem července 2015 jsme dosáhli význam
ného úspěchu se značkou Spolehlivá veřejně
prospěšná organizace. Značka se stala součástí
Programu Česká kvalita. Cílem programu, pod
porovaného vládou ČR, je vytvořit jednotný
systém, který umožní zviditelnit důvěryhodné

Přijetí značky spolehlivosti do Programu Česká kvalita
proběhlo za velkého zájmu médií. Foto: AVPO ČR
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INFOGRAFIKA
ČLENSKÁ ZÁKLADNA

Vývoj počtu členů AVPO ČR 2010—2015
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VYUŽÍVÁNÍ ČLENSKÝCH BENEFITŮ

VYUŽÍVÁNÍ KONZULTACÍ

Členské organizace mohou navštěvovat vzdělávací kurzy pořádané
Nadací Neziskovky.cz s 20% slevou. Tuto možnost využilo v roce 2015 cel
kem 31 členských neziskovek a kurzy navštívilo celkem 73 jejich zaměst
nanců, dobrovolníků nebo spolupracovníků

AVPO ČR zprostředkovává konzultace s odborníky na oblasti práva,
daní a účetnictví za výhodnou cenu 550 Kč/hodina .

Celkem 11 členských organizací mohlo díky projektu podpořenému
z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) zdarma
projít hodnocením spolehlivosti.

Naši členové využili v minulém roce právní konzultace v rozsahu 26 hodin
a daňové a účetní konzultace v rozsahu 1,5 hodiny.

ZNAČKA SPOLEHLIVOSTI

Držitelé značky spolehlivosti k 31. 12. 2015

Hodnocení spolehlivosti v roce 2015
Využití spolehlivosti
jako procesní analýzy
(dotace na rozvoj)

28

Uchazeči o značku 
spolehlivosti
(v procesu hodnocení)
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Držitelé značky
k 31. 12. 2015
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Rada pro hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací zasedla
v roce 2015 celkem čtyřikrát. Značku spolehlivosti jejím rozhodnutím zís
kalo 11 organizací.
U dalších 7 organizací došlo po roce k ověření značky.

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací bylo v roce
2015 možné uplatnit jako procesní analýzu pro dotační výzvu vyhlášenou
v rámci Operačního programu Zaměstnanost, tuto možnost využilo cel
kem 28 neziskových organizací.
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Efektivita držitelů značky spolehlivosti

Držitelé značky k 31. 12. 2015 – právní formy

Poslání
73 %
Správa a administrativa
17 %

PR a fundraising
10 %
Rozdělení držitelů značky Spolehlivá veřejně prospěšná organizace podle
právních forem ukazuje, že jde o produkt určený zejména poskytovate
lům služeb.

Součástí hodnocení spolehlivosti je i vyčíslení efektivity organizace. Zajímá
nás, kolik procent z celkových nákladů směřuje na provoz organizace, pro
pagaci a fundraising a kolik přímo na naplňování veřejně prospěšného
poslání.

AVPO ČR

PODĚKOVÁNÍ
Za podporu značky spolehlivosti v roce 2015 děkujeme Nadaci ČEZ a společnosti Sanofi aventis.
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AVPO ČR aktivně zastupuje zájmy svých členů
Zastupování a prosazování zájmů členských organizací je jádrem asociační práce. V sekretariátu
AVPO ČR neustále hledáme cesty, jak toto poslání naplňovat co nejefektivněji. Během několika let
své existence už si naše asociace vybudovala silnou pozici a státní úřady i další aktéři s ní počítají jako
s významnou organizací, která hájí především zájmy neziskových organizací servisního typu. Níže přinášíme přehled hlavních struktur, ve kterých jsme aktivní. Jedná se pouze o takové organizace a pracovní skupiny, které pracují dlouhodobě a účast na nich je pravidelná. Dále se samozřejmě AVPO ČR
zapojuje do množství jednorázových jednání či akcí.
UNIE ZAMĚSTNAVATELSKÝCH SVAZŮ
ČESKÉ REPUBLIKY (UZS ČR)

rozhodující je jejich odbornost coby expertů na
neziskový sektor. Jednotlivé členy jmenuje před
seda RV NNO, kterým je v současné době ministr
Jiří Dienstbier.

AVPO ČR je členem UZS ČR od roku 2013. UZS
ČR je jedním z největších zaměstnavatelských
svazů v České republice, sdružuje a zastupuje
přes 9 000 organizací, které mají téměř 800 000
zaměstnanců.
Mezi všemi zaměstnavatelskými svazy má domi
nantní postavení v oblasti veřejných služeb, jako
jsou zdravotnictví, sociální služby, školství, kultura
a neziskový sektor. Silně zastoupeny jsou v UZS
ČR též pojišťovnictví, finanční služby, průmysl,
stavebnictví a veřejná správa.
AVPO ČR je v rámci UZS ČR lídrem sekce nestát
níc neziskových organizací. Prezident AVPO ČR
Marek Šedivý je členem představenstva UZS ČR
a viceprezidentem pro neziskové organizace.
AVPO ČR má prostřednictvím UZS ČR zajištěn
legislativní servis. Může připomínkovat nové legis
lativní normy a dostává též informace o chysta
ných novelách i dalších připravovaných změnách.
Díky členství v UZS ČR má AVPO ČR přístup na
vybraná jednání se zástupci vlády, Poslanecké
sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky.
Prezident AVPO ČR je z funkce viceprezidenta
UZS ČR členem Pracovního týmu pro nestátní
neziskové organizace Rady hospodářské a soci
ální dohody, známé též jako tripartita.
http://www.uzs.cz
RADA VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ
ORGANIZACE (RV NNO)
RV NNO je poradní orgán vlády, který se zabývá
střešními záležitostmi ovlivňujícími neziskový sek
tor, jako jsou legislativní normy, daňové a účetní
předpisy, financování NNO včetně čerpání pro
středků z fondů EU, dobrovolnictví či benefity
pro NNO. Zabývá se ale i dalšími oblastmi, které
úžeji souvisejí s neziskovým sektorem, jako jsou
například sociální podnikání nebo společenská
odpovědnost firem (CSR).
Členem RV NNO je prezident AVPO ČR Marek
Šedivý. Členové RV NNO však nejsou vybí
ráni podle toho, jakou reprezentují organizaci,

pro ČR. Oproti období minulému disponuje
region Praha v současnosti pouze jedním ope
račním programem nazvaným Praha – pól růstu.
Změnily se též priority, na které mají prostředky
směřovat. Analytik AVPO ČR Aleš Mrázek je čle
nem Monitorovacího výboru operačního pro
gramu, který schvaluje kritéria pro výběr projektů
a obecně posuzuje provádění programu a pokrok
při plnění jeho cílů.
Analytik Aleš Mrázek je rovněž členem pláno
vací komise pro prioritní osu 3: Podpora sociál
ního začleňování a boj proti chudobě, v níž je nej
větší prostor pro projekty neziskových organizací
servisního typu.
PLATFORMA ZAINTERESOVANÝCH
STRAN CSR

Strakova akademie, sídlo Úřadu vlády ČR.
Zdroj: http://www.vlada.cz

RV NNO má dva výbory – Výbor pro legislativu
a financování, ve kterém aktivně pracuje i pre
zident AVPO ČR Marek Šedivý, a Výbor pro
Evropskou unii. Jednání RV NNO probíhají třikrát
až čtyřikrát ročně, jednání Výboru pro legislativu
a financování pak čtyřikrát až šestkrát ročně.
Díky zastoupení v RV NNO má AVPO ČR přístup
k aktuálním informacím a může ovlivňovat stano
viska a doporučení, která směřují z RV NNO do
vlády. Dále je RV NNO pro AVPO ČR význam
ným zdrojem kontaktů, neboť se jejích jednání
účastní i zástupci jednotlivých ministerstev a dal
ších významných úřadů.
V minulém roce se AVPO ČR díky zastoupení
v RVNNO aktivně podílela například na přípravě
nové Státní politiky vůči NNO na léta 2015-2020.
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/zakladniinformace-767/
MONITOROVACÍ VÝBOR A PLÁNOVACÍ
KOMISE OPERAČNÍHO PROGRAMU
PRAHA PÓL RŮSTU (OP PPR)

Nové programovací období Evropské unie zna
menalo nastavení nových operačních programů

Koncem roku 2015 se AVPO ČR stala členem
Platformy zainteresovaných stran CSR. Vytvoření
Platformy zainteresovaných stran CSR je jednou
z dílčích aktivit Národního akčního plánu CSR,
která má vést k aktivní spolupráci všech zainte
resovaných stran. Platforma je odrazem dobro
volné vůle organizací soukromého i veřejného
sektoru vést diskuzi a dialog v oblasti společen
ské odpovědnosti, jakožto jednoho ze znaků vzá
jemné spolupráce.
Platforma umožňuje vyjádření názorů, výměnu
zkušeností a příkladů dobré praxe mezi jejími
účastníky, shromáždění a monitorování nástrojů
a iniciativ v oblasti CSR i udržitelného rozvoje.
Organizaci, činnosti a výstupy Platformy zajiš
ťuje Rada kvality České republiky prostřednictvím
Odborné sekce pro společenskou odpovědnost
a udržitelný rozvoj. Výstupy Platformy přispívají
k realizaci a vyhodnocování úkolů Národního akč
ního plánu CSR.
AVPO ČR bude v rámci platformy zastupovat
především zájmy servisních neziskových orga
nizací, dále zde existuje potenciál pro navázání
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spolupráce s řadou podnikatelských subjektů,
neziskových organizací i státních úřadů.
http://narodniportal.cz/platforma-zaintereso‑
vanych-stran-csr/

INTERNATIONAL COMMITTEE ON
FUNDRAISING ORGANIZATIONS (ICFO)

PRACOVNÍ SKUPINA PRO VELKÁ
DATA O NNO

Big data. Autor: Camelia.boban; Zdroj: Wikimedia.org

Tato pracovní skupina vznikla z iniciativy Rady
vlády pro nestátní neziskové organizace a zamě
řuje se na problematiku statistických dat o nezis
kovém sektoru. Informační zdroje, z nichž lze
čerpat data o neziskových organizacích jsou
neaktuální a používají zastaralé technologie,
Český statistický úřad, který sbírá řadu cenných
dat, zase pracuje s pojmem „neziskové instituce“
a v současné době nelze v jeho výstupech odfilt
rovat data, která by se týkala pouze neziskových
organizací v užším slova smyslu. V rámci pracovní
skupiny prosazujeme transparentní zveřejňování
dat o příjemcích dotací a realizovaných projek
tech, usilujeme ovšem též o to, aby bylo zřejmé,
jaký je podíl neziskových organizací na celkové
zaměstnanosti v ČR či jak neziskové organizace
přispívají k tvorbě HDP.

ICFO je mezinárodní asociace, která sdružuje
organizace hodnotící spolehlivost neziskovek
v jednotlivých zemích. V současné době má ICFO
18 členů z 18 zemí. AVPO ČR se účastní každoroč
ních setkání členů, která bývají věnována zejména
sdílení zkušeností. Součástí setkání jsou dále i kon
ference, na kterých jsou diskutovány aktuální
trendy a výzvy objevující se v oblasti hodnocení
spolehlivosti a budování důvěry dárců v neziskové
organizace.
V roce 2016 se AVPO ČR v rámci ICFO zapojí do
pracovní skupiny, která bude hledat vhodné uka
zatele pro měření dopadu činností neziskových
organizací. V současné době jde o klíčovou oblast,
neboť dárci stále častěji požadují, aby NNO pro
kazovaly, že jejich činnosti a projekty skutečně
vedou k pozitivním změnám.
THE EUROPEAN NETWORK OF NATIONAL
CIVIL SOCIETY ASSOCIATIONS (ENNA)

EXPERTNÍ TÝM PRO NNO
MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ SENÁTU
PARLAMENTU ČR MILUŠE HORSKÉ
Členem tohoto týmu je analytik AVPO ČR Aleš

Mrázek. Jedná se o neformální poradní orgán
místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše
Horské, která se v oblasti neziskových organi
zací dlouhodobě angažuje. Během pravidelných
setkání probíhají diskuze o aktuálních tématech.
Díky iniciativě Miluše Horské se již na půdě par
lamentu podařilo uspořádat množství akcí, řada
problémů, se kterými se neziskové organizace
potýkaly, se stala předmětem politické diskuze
a našla se pro ně přijatelná řešení.

ENNA od roku 2011 sdružuje neziskové organi
zace, které v jednotlivých zemích plní úlohu důle
žitých střešních nebo servisních subjektů nezisko
vého sektoru. Aktuálně má ENNA 23 členů z 20
evropských zemí. AVPO ČR je členem ENNA
a prezident AVPO ČR je členem její správní rady.
Prostřednictvím sítě ENNA získává AVPO ČR
důležité informace o dění na evropské úrovni.
Jedná se zejména o evropskou legislativu a další
regulace pro neziskový sektor. ENNA je však také
významným zdrojem kontaktů a místem pře
dávání zkušeností s kolegy z dalších evropských
zemí. V minulosti se AVPO ČR zapojila do něko
lika projektů, jejichž byla ENNA koordinátorem.
Díky členství v ENNA jsme též v roce 2012 získali
finanční podporu pro projekt Zavedení statusu
veřejné prospěšnosti do české legislativy.

AVPO ČR
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Zpráva o aktivitách AVPO ČR
v listopadu 2015 – lednu 2016
Listopad 2015
22. 10. – 5. 11.
Účast analytika AVPO ČR na 2015 Workshop on
the Development of Taiwan’s NPOs and Social
Enterprises. Tchaj‑pej, Tchaj‑wan.
5. 11.
Vystoupení prezidenta a ředitelky AVPO ČR na
konferenci Neziskové organizace v roce 2016,
pořádané Unií zaměstnavatelských svazů ČR
(UZS ČR), AVPO ČR byla spolupořadatelem
konference.
10. 11.
Galavečer Programu Česká kvalita – účast
zástupců AVPO ČR a slavnostní předání cer
tifikátu značky Spolehlivá veřejně prospěšná
organizace novým držitelům.
12. 11.
Účast analytika AVPO ČR na setkání expertního
týmu místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR
Miluše Horské; debata o připravovaném zákonu
o sociálním podnikání.
23. 11.
Setkání analytika AVPO ČR se zástupci Taipei
Economic and Cultural Office, Prague.
24. 11.
Zasedání Rady pro hodnocení spolehlivosti
veřejně prospěšných organizací, udělení značky
Spolehlivá veřejně prospěšná organizace novým
držitelům.
25. 11.
Vystoupení analytika AVPO ČR v pořadu České
ho rozhlasu 2 Dobré ráno s Dvojkou.
Účast prezidenta AVPO ČR na setkání porotců
soutěže Zlatý středník, kterou pořádá PR Klub.
27. 11.
Vystoupení prezidenta a analytika AVPO ČR na
diskuzním workshopu k sociálnímu podnikání
pořádaném Krajským úřadem Olomouckého
kraje.
30. 11.
Účast prezidenta AVPO ČR na jednání předsta
venstva Unie zaměstnavatelských svazů ČR.
Účast analytika AVPO ČR na setkání Platformy
zainteresovaných stran CSR.

Prosinec 2015
1. 12.
Vystoupení prezidenta AVPO ČR v pořadu Sama
doma – rozhovor o značce spolehlivosti.
3. 12.
Účast prezidenta na jednání Rady vlády pro
nestátní neziskové organizace.
7. 12.
Účast prezidenta AVPO ČR jako moderátora
na setkání pacientských neziskových organizací
s náměstkyní ministra zdravotnictví.

9. 12.
Účast prezidenta AVPO ČR jako moderátora na
konferenci k odpovědnému a etickému podniká
ní v Cinestar Anděl v Praze.
10. 12.
Předvánoční setkání AVPO ČR s partnery.
14. 12.
Vystoupení prezidenta AVPO ČR v rozhlasové
stanici Regina – rozhovor o značce spolehlivosti.
16. 12.
Účast analytika AVPO ČR na zasedání Monito
rovacího výboru Operačního programu Praha –
pól růstu.
18. 12.
Účast analytika AVPO ČR na prvním zasedání
Pracovní skupiny pro velká data Výboru pro
legislativu a financování Rady vlády pro NNO
1. 12.
Neformální setkání držitelů značky Spolehlivá
veřejně prospěšná organizace.
8. 12.
Účast analytika AVPO ČR na Reunion Dinner slavnostním setkání účastníků studijních progra
mů na Tchaj‑wanu.

Leden 2016
Práce týmu AVPO ČR na přípravě projektu na
podporu kapacit střešních organizací.
7. 1.
Účast analytika AVPO ČR na setkání expertní
skupiny místopředsedkyně Senátu Parlamentu
ČR Miluše Horské.
21. 1.
Vystoupení prezidenta AVPO ČR na semináři
Neziskový sektor v legislativě a politice vlády.
25. 1.
Pracovní oběd prezidenta AVPO ČR a preziden
ta UZS ČR.
27. 1.
Zasedání Rady pro Hodnocení spolehlivosti
veřejně prospěšných organizací, udělení značky
Spolehlivá veřejně prospěšná organizace novým
držitelům.

Obrázek na obálce:
Raising last stone to top of Canada Life
Building in Toronto, Ontario, Canada.
Foto: William James
Zdroj: Wikimegia.orgindler. Zdroj: Wikime
dia.org
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