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ČleN AVPO ČR se PředstAVuje

NAdACe MeZINÁROdNÍ POtřeBY 

Vinohradská 909
Česká Třebová

E-mail: nadace@mezinarodni-potreby.cz
www.mezinarodni-potreby.cz
Č. účtu: 2700139555/2010

Nadace Mezinárodní potřeby 
mění životy už 23 let
Nadace Mezinárodní potřeby byla založena v roce 1995. Jejím posláním je podporovat 
neziskové projekty s křesťanskými kořeny, které usilují o všestrannou veřejně prospěšnou 
činnost v ČR i v zahraničí. Vyhledáváme dárce a s nimi financujeme vzdělání a duchovní péči 
pro stovky dětí v šesti rozvojových zemích světa. V ČR díky dárcům podporujeme především 
lektory, kteří ve školách přednášejí etická témata.

V prvních dvou letech nadace Mezinárodní 
potřeby rozdělovala hlavně dary ze zahraničí. 
Činnost nadace však postupně rostla a získávala 
více pravidelných dárců i v Česku. Financování 
projektů dnes stojí z velké části na mnoha „drob-
ných“ dárcích. to poskytuje značnou stabilitu  
a zároveň to vyžaduje pečlivou administrativu. 

dOMA se ZAMĚřujeMe 
HlAVNĚ NA MlAdÉ lIdI

V České republice organizujeme program  
s názvem Zdravá mládež v ČR. Finančně 
podporujeme lektory, kteří na českých ško-
lách přednášejí o tématech, jako jsou napří-
klad alkohol, drogy, závislosti, šikana, vztahy 
v kolektivu, sex, nebezpečí na internetu  
a mnoho dalších. tuto podporu poskytujeme již 
téměř 20 let. Kromě přednášek nabízejí lektoři 
mladé generaci volnočasové aktivity: kluby, 
kroužky a další akce, kde mohou děti a mladí 
lidé trávit svůj čas bezpečně a s nenásilným 
dohledem. Školy i mladí lidé vítají práci lektorů  
s nadšením. 

dÁlKOVÁ AdOPCe POMÁHÁ 
dĚteM V ŠestI ZeMÍCH

Mezi naše zahraniční projekty patří například 
Dálková adopce PluS®. nejstarší program 
nadace se od roku 1997 rozrostl na nynějších 

6 zemí třetího světa: Bangladéš, Burkinu Faso, 
Filipíny, indii, nepál a ugandu (10 let jsme půso-
bili též na Srí lance). naši dárci mohou na dálku 
„adoptovat“ konkrétní dítě a pravidelně mu 
přispívat na jeho vzdělání. Od „svých“ dětí na 
oplátku dostávají čtyři zprávy za rok – například 
dopis, čerstvou fotografii nebo vysvědčení. 

V současné době takto studuje 450 dětí 
bez rozdílu vyznání. na jejich studium při-
spívá asi 500 dárců z naší země. Zhruba 
stejný počet dětí j iž programem prošel a 
získal vzdělání. naprostá většina těchto 
dětí by bez podpory nemohla vůbec cho-
dit do školy. Vzdělání je přitom osvědčeným 
nástrojem k řešení veliké chudoby v daných 
zemích. Ve všech zemích, ve kterých pro-
jekt probíhá, přispíváme také na další dopl-
ňující duchovní osvětu.

MYslÍMe I NA MlAdÉ KřesŤANY V NePÁlu

Dálkové adopci se podobá i náš další pro-
jekt, nepálští studenti biblických škol v indii.  
V něm naši dárci pomáhají už 21 let. Pro nedo-
statek dobrých teologických škol se totiž 
nepálští křesťané vydávají studovat na univer-
zity do severoindického Dehradunu. Studium 
si však mnozí nemohou dovolit, proto potřebují 
podporu. tu mohou dárci poskytnout vybra-
nému studentovi a dostávat od něj pravidelné 

zprávy. Obvykle provází „svého“ studenta celé  
3–4 roky studia a díky kontaktu skrze dopisy 
si mnozí vybudují opravdu krásný a vřelý 
vztah. Díky podpoře českých dárců už stu-
dium zdárně dokončilo téměř 70 studentů. 
naprostá většina z nich se po studiu vrací  
do svých domovů, kde pak pracuje v církvi či 
v křesťanských organizacích.

V BANGlAdÉŠI POdPORujeMe 
dĚtsKÝ dOMOV

nadace Mezinárodní potřeby podporuje i 
Dětský domov Savar v Bangladéši. V tomto 
domově žije kolem 200 děvčat, která nemají 
rodinu nebo se o ně jejich rodina kvůli nouzi 
nedokáže postarat. V dětském domově mají 
děti prosté podmínky, avšak dostává se jim 
veškeré potřebné péče a především dobrého 
vzdělání v místní škole. V Bangladéši se sice 
90 % obyvatel hlásí k islámu, ale křesťanské 
projekty, jako je Savar, si svou velkou službou 
nejchudším vydobyly úctu a respekt širokého 
okolí i úřadů.

Pro naše současné či minulé dárce, partnery 
a zájemce o naši činnost pořádáme takzvanou 
Vánoční sbírku, ve které se snažíme v podporo-
vaných zemích najít nějakou speciální potřebu. 
na tu mohou dárci přispět. Často jde například 
o potravinové balíčky pro děti a jejich rodiny, 
jindy vybíráme třeba na letní dětský tábor. 
informace o sbírce budou zveřejněny na www.
mezinarodni-potreby.cz v sekci Další projekty 
– Zvláštní sbírky.

Mgr. Petr Horáček
výkonný ředitel

Vánoční sbírky plní přání dětí v podporovaných zemích; Foto: Nadace Mezinárodní potřeby
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ČleN AVPO ČR se PředstAVuje

sPOKOjeNÝ dOMOV, O.P.s. 

Na Návsi 44
295 01 Mnichovo Hradiště–Veselá

E-mail: sekretariat@spokojeny-domov.cz
www.spokojeny-domov.cz
Č. účtu: 3164783359/0800

Díky Spokojenému domovu nemusejí 
žít postižení lidé v ústavních zařízeních
Osmdesátiletá paní Marie žije sama a již nezvládá úkony péče o vlastní osobu. Je pro 
ni obtížné ohřát si jídlo, někdy se ani sama nenají. Když se chce jít osprchovat, musí mít 
dopomoc druhé osoby. Synové i vnuci ji navštěvují, ale jelikož jsou pracovně vytížení 
a žijí daleko, nemohou se jí věnovat každý den. Bez služeb Spokojeného domova by 
nemohla žít se svými blízkými.

sPOKOjeNÝ dOMOV BYl Od sVÉHO 
ZAČÁtKu PRŮKOPNÍKeM V POsKY-
tOVÁNÍ teRÉNNÍCH sluŽeB, A tO 
ZejMÉNA Ve třeCH OBlAsteCH: 

1. Naše služby jsou již od začátku 
dostupné i o večerech, víkendech 
a státních svátcích. Jak vyplývá  
z dostupných statistik, zdaleka ne-
jde o standard nabízený všemi po-
skytovateli.

2. Zaměřujeme se na malé obce v re-
gionech, kde působíme. I zde bo-
hužel statistiky dokládají, že v ně-
kterých jiných lokalitách ČR není 
v malých obcích péče dostupná 
vůbec.

3. Pečujeme i o lidi v takzvaném tře-
tím stupni závislosti na péči, tedy  
o lidi upoutané na lůžko, pro které by 
bez našich služeb bylo jedinou alter-
nativou některé pobytové zařízení. 

Pětasedmdesáti letý pan František je po 
mozkové př íhodě ochrnutý na polovinu 
těla, je upoután na lůžko. Ži je s manžel-
kou, k terá se o něj částečně stará, ale 
ani ona sama už nemá tol ik si l .  Pomůže 
manželovi s podáním j ídla, ale např íklad 
otočit  ho na bok a v yměnit mu pleny 
nezvládá. třicetiletý pan Martin měl těž-
kou autohavári i ,  po které je upoután na 
vozík. Potřebuje dvakrát denně dopomoc 
s přesunem z vozíku na lůžko i s osobní 
hygienou. Všichni t ito lidé by za běžných 
okolností museli žít v domově pro seniory, 
léčebně dlouhodobě nemocných či j iném 
ústavním zařízení. Díky terénním sociálním 
službám Spokojeného domova však mohou 
zůstat ve svém domácím prostředí.

sPOKOjeNÝ dOMOV POMÁHÁ lIdeM  
V ŠIROKÉM OKOlÍ 

Obecně prospěšná společnost Spokojený 
domov se sídlem v Mnichově Hradišt i–
Veselé je registrovaným posk y tovate-
lem čtyř sociálních služeb dle zákona č. 
108/2006 Sb. o sociálních službách: pečo-
vatelské služby, osobní asistence, odleh-
čovacích služeb a odborného sociálního 
poradenství . Funguje od roku 2012 jako 
nástupnická organizace Občanského sdru-
žení Spokojený domov, jehož historie sahá 
až do roku 2004. Z okolí Mnichova Hradiště 
se díky zájmu klientů jeho služby postupně 

rozš i řovaly i  do v zdáleně jš ích loka l i t .  
V současné době poskytuje péči zhruba 
160 lidem ve více než šesti desítkách měst 
a obcí na území tří krajů – Středočeského, 
libereckého a Královéhradeckého.

KdO jsOu NAŠI KlIeNtI? 

Spektrum kl ientů zahrnuje l idi různého 
věku a různého typu postižení. Staráme 
se o vozíčkáře (po úrazech i vážných one-
mocněních), pečujeme o seniory se ztrátou 
soběstačnosti, ale i o lidi s onkologickými 
diagnózami v posledním stádiu nemoci, 
kteří si přej í zemřít doma. Mnoho našich 
klientů je upoutaných na lůžko, proto úzce 
spolupracujeme s nestátním zdravotnickým 
zařízením Malyra, poskytovatelem domácí 
zdravotní péče (včetně té paliativní).

lidem pomáháme s úkony osobní hygieny, 
přesuny z lůžka na vozík, pomoc s obléká-
ním, ohřátím a podáním stravy, s dopro-
vodem k lékaři a kontaktem se společen-
ským prostředím. Významnou akt iv itou 
Spokojeného domova v rámci osobní asis-
tence je asistence u mentálně handicapo-
vaných dětí a dětí s autismem v základní 
škole v turnově.

Kromě sociálních služeb příležitostně pořá-
dáme kulturní akce (například besedy se 
známými osobnostmi), účastníme se pre-
zentačních a osvětových aktivit v regionu 
i mimo něj a v neposlední řadě již desátým 
rokem vydáváme každé dva měsíce zpra-
vodaj Spokojený domov. V něm informuje 
nejen o naší činnosti, ale přinášíme také 
řadu zaj ímavých rozhovorů, věnujeme se 
kultuře i praktickým informacím ze zdra-
votní a sociální oblasti, bezpečnosti seni-
orů a dalším tématům. V blízké budoucnosti 
plánujeme rozšíření naší působnosti do dal-
ších lokalit ve Středočeském kraji.

Foto: Spokojený domov, o.p.s.
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Konference Internetem Bezpečně 2018 ukáže 
kybernetické hrozby i návod, jak před nimi uchránit děti
Jak zabezpečit svá data nebo jak řešit konflikty u mládeže v online prostoru? O těchto tématech bude pojednávat konference 
Internetem Bezpečně 2018, která se bude konat dne 25. října 2018 v hotelu Thermal v Karlových Varech. Konference kromě jiného 
představí například preventivně vzdělávací programy, které se zaměřují na ochranu dětí v online prostoru, nebo otázku ochrany 
osobních údajů v souvislosti s GDPR.

POZVÁNKA

Bez obav v online prostoru. Konference 
internetem Bezpečně 2018 nabídne témata 
pro odbornou, ale i pro širokou veřej-
nost . „V dopoledním bloku pro ředitele 
škol, pedagogy či psychology bude řeč 
o tom, jak řešit konflikty u dětí a mládeže 
v kyberprostoru nebo jaké jsou aktuální 
kybernetické hrozby. Svou činnost před-
staví např íklad linka Bezpečí, tématem 
se stanou dezinformace, které se objevují 
na internetu – takzvané ‚fake news‘,“ říká 
předseda spolku you connected Roman 
Kohout , hlavní organizátor konference. 

tématem bude rovněž otázka ochrany osob-
ních údajů dětí v souvislosti s novým naří-
zením evropské unie GDPR. Zástupci měst 
a obcí se dozvědí, jak ochránit své počíta-
čové sítě a jak čelit kybernetickým útokům. 
Účastníci odpolední část pro širokou veřej-
nost se mimo jiné budou moci dozvědět, jak 
rozpoznat závislost dětí a mládeže na online 
hrách nebo sociálních sítích a jak tento pro-
blém řešit. Řeč bude samozřejmě i o aktuál-
ních kybernetických hrozbách. Zazní rady, jak 
si zabezpečit svůj mobilní telefon či jak bez-
pečně používat internetové bankovnictví.

Konference bude obohacena o možnost 
vyzkoušet si nejnovější technologie od 
chytré domácnosti až po virtuální realitu. 
Se zmíněnými tématy poradí nejuznáva-
nější odborníci na kybernetickou bezpeč-
nost v naší zemi. Účast na konferenci při-
slíbili například specialisté z linky Bezpečí,  
z národního úřadu pro kybernet ickou  
a informační bezpečnost, zástupci projektu 
ZvolSi. info, CZ.niC, AneCt, Policie ČR  
a další. na konferenci se rovněž předsta-
víAsociace veřejně prospěšných organizací 
České republiky (AVPO ČR).

VÍCe INFORMACÍ A ReGIstRACe

https://www.internetembezpecne.cz/konference-internetem-bezpecne-2018/#1537717612041-b9d55d09-3be1
http://www.uzs-konference.cz/?details=true&id_kurzu=151
http://www.uzs-konference.cz/?details=true&id_kurzu=151
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ROZHOVOR

V Blesku si o neziskovkách přečte až milion našich 
čtenářů, říká Ondřej Hodálik z projektu Srdce pro Vás
Deník Blesk každý měsíc zveřejňuje na svých stránkách příběh jedné neziskové organizace. V rámci projektu Srdce pro vás představil už 
například Ranou péči Eda, NF Pink Bubble nebo Helppes. Ačkoli v roce 2008 projekt vznikl na pomoc dětem, později se jeho působ-
nost rozšířila. Neziskové organizace, které dostanou na stránkách deníku Blesk i na jeho webu prostor zdarma, doporučuje AVPO ČR. 
Projekt Srdce pro vás má na starosti zástupce šéfredaktora deníku Blesk Ondřej Hodálik.

dříve se charitativní projekt Blesku zamě-
řoval na pomoc dětem a jejich rodinám, 
před třemi lety jste ale začali předsta-
vovat neziskovky. Co vás k tomu vedlo?

Chtěli jsme rozšířit záběr. Připadalo nám, že jsme 
limitováni tím, že ukazujeme jen jednu skupinu 
lidí, kteří potřebují pomoc. V roce 2008 vznikla 
akce pod názvem Blesk Srdce pro děti, ke které 
nás inspiroval charitativní projekt ein Herz für 
Kinder německého deníku Bild. Patřili jsme 
tehdy do stejného vydavatelství. Pro změnu 
záměru jsme se rozhodli v roce 2015 a projekt 
přejmenovali na Srdce pro Vás. Z původního 
modelu „peníze pro rodiny dětí“ jsme se sna-
žili vytvořit model ve smyslu „pomáháme nejen  
s problémy jednotlivců, ale i veřejnosti v orien-
taci mezi neziskovkami“. ukazujeme organizace 
s opravdu různorodým zaměřením, ale vždy 
takové, jejichž práce si zaslouží ocenění a zve-
řejnění. A spolu s nimi vybíráme příběhy jejich 
klientů.

Původně byla součástí  
projektu i veřejná sbírka. tu jste ale 
na začátku tohoto roku ukončili.

Finanční pomoc jsme v projektu pro děti zís-
kávali z DMS a z částek posílaných čtenáři  
na konto jedné nadace, kterou jsme si vybrali jako 
jakousi servisní společnost. Model byl vlastně 
jednoduchý. Zveřejnit příběh včetně toho,  

co by rodině či dětem pomohlo. Oslovit odbor-
níky a v druhém díle ukázat příběh z odbor-
nější stránky. nakonec to po čase završit člán-
kem o konkrétní pomoci, která díky čtenářům 
 do rodiny doputovala. Po změně projektu jsme 
se ale znovu zamysleli nad tím, co je vlastně 
jeho hlavním cílem. 

A ten je jaký?

Došli jsme k tomu, že to opravdu není vybírání 
peněz. Jde spíš o možnost představit ty, o kte-
rých by se jinak nevědělo. V České republice 
jsou tisíce neziskových organizací. Ale kolik  
z nich dostane šanci ukázat se milionu lidí, kteří 
Blesk čtou? Druhým důvodem, proč jsme ukon-
čili veřejnou sbírku, byl fakt, že vydavatelství 
samo nemůže provozovat DMS ani speciální 
sbírkový účet. Musela to pro nás tedy dělat jiná 
organizace a s tou jsme se nakonec dohodli,  
že nemusíme k článkům přikládat sbírku za kaž-
dou cenu.  

jak tedy nyní vypadá vaše  
spolupráce s neziskovkami? 

Měsíčně dáváme každé organizaci průměrně 
čtyři strany v tištěném Blesku a články na webu 
Blesk.cz. Pokud by ve stejné míře chtěl někdo 
inzerovat, tak má tato plocha, v přepočtu na 
peníze, hodnotu až několika milionů korun. Při 
spolupráci se snažíme dodržovat vždy zhruba 

stejný systém. První článek je představení 
organizace, druhý rozhovor s jejím zástup-
cem. Další pak jsou příběhy klientů, nebo 
pokud se nedají příběhy zveřejnit, domlu-
víme si jiná témata. Všechny články se objeví 
také na webu www.srdceprovas.cz. Zároveň 
zveřejňujeme kontakty na organizaci. ty 
zůstávají i v přehledu všech, o kterých jsme  
v rámci projektu psali. takže pokud bych byl 
dárce, který se rozhoduje, kam poslat peníze, 
mohl bych se podle toho skvěle rozhodnout.

jak moc se následně čtenáři zapojují?

Samozřejmě v době, kdy šlo o děti a peněžní 
pomoc, byla zpětná vazba větší. Ale  
to hlavně proto, že reakce putovaly přímo 
do Blesku. teď je důležitá jiná forma ode-
zvy. ta, kterou dostávají organizace, o kte-
rých píšeme. Když s nimi následně mluvíme, 
říkají, že lidé se obracejí přímo na ně. Splňuje  
to tedy přesně to, co jsme si vytyčili jako cíl 
projektu.

Neziskovky se někdy bojí  
propagovat svoji činnost prostřednictvím 
bulváru. jsou to zbytečné obavy?

Myslím, že nejlepším argumentem je dopo-
ručení ostatních. Ať si zavolají do organi-
zací, o kterých jsme psali, bylo jich od roku 
2015 už okolo čtyřicítky. lidé by se měli 
ptát, jak vypadala naše komunikace, spo-
lupráce, zpracování tématu. Jen pro před-
stavu: nejdříve oslovíme organizaci, kte-
rou nám AVPO ČR doporučila. Domluvíme  
se s nimi na tom, co bychom chtěli my a také 
co chtějí či nechtějí psát oni. následuje mini-
málně jedna návštěva, rozhovor s jejich ředi-
telem nebo zástupcem neziskovky, nabrání 
příběhů či důležitých témat. Všechny články 
jdou vždy na autorizaci, v novinách ani  
na webu tedy nevyjde nic, o čem by v orga-
nizaci nevěděli, nebo to neschválili. 

Nikola Sedloňová
Chariativní projekt Blesku 

www.srdceprovas.cz
https://www.blesk.cz/srdce-pro-vas
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dÁRCOVstVÍ 

Giving Tuesday - největší svátek dárcovství  
a nejštědřejší den v roce, který oslavuje celý svět
Do Giving Tuesday, svátku dárcovství a dobrých skutků, se zapojují tisíce organizací po celém světě. Má jediný cíl: pomáhat. 
Slaví se vždy v úterý po Dni díkůvzdání. Letošní oslava Giving Tuesday připadne na úterý 27. listopadu, kdy otevře charita-
tivní sezónu před Vánoci. V Česku, kde svátek zastřešuje Asociace společenské odpovědnosti, se koná 
již potřetí.

jAK V ZNIKl GIVING tuesdAY

Giving tuesday  se po celém světě s lav í 
j i ž  od roku 2012.  Během chví le se tento 
svátek st a l  g lobáln ím dárcovsk ým hnu-
t ím, k teré je poháněno jednotl ivci ,  rodi-
n a m i ,  n e z i s kov ý m i  o rg a n i z a c e m i ,  f i r-
mami a komunitami po celém světě. 

G i v in g  tu e s d ay  p ř ich á z í  j a ko  p rot ip ó l 
k  nákupn ímu š í lenst v í  na B lack Fr iday. 
M i l io ny  l i d í  s e  v  te nto  d e n sp o j í ,  a by 
p o dp oř i l i  ak t iv i t y,  k ter ým věř í ,  a  sp o -
le čenst v í ,  ve  k ter ých ž i j í .  Po jď te sp o -
le čně s  námi  v  úter ý po černém pátku 
na oplátku vš ichni udělat něco dobrého 
- t voř it  pomocí dobra lepš í  svět .

Z APOjte se dO GIVING tuesdAY 

Každý projev velkorysosti se počítá. Každý 
má něco,  co může nabídnout .  Můžete 
věnovat svůj čas, odborné znalosti, peníze, 
velké i  malé věcné dar y, j ídlo, oblečení, 
nebo jen udělat někomu radost .  Giv ing 
tuesday je navíc sk vělou př í lež itost í  ke 
spolupráci a experimentování. Protože co 
je víc, než když se v konání dobrých skutků 
všichni spoj í ? Giv ing tuesday propojuje  
a inspiruje lidi všech národností, nábožen-
ství a komunit k dobrým skutkům. 

jAK O sVÉ VÝZVĚ ČI dOBROČINNNÉ 
AKtIVItĚ dÁt VĚdĚt? 

S o c i á l n í  s í t ě  j s o u  k l í č o v o u  s o u č á s t í 
komunikace G iv ing tuesday.  Jsou t aké 
jedním z ne j lepš ích způsobů,  jak zapo-
j it své dárce a komunitu a sdí let poslání  
a hodnoty vaší organizace. 

Při komunikaci o kampani nezapomeňte 
na sociálních médiích použít hashtagy 
#GivingtuesdayCZ a #Givingtuesday. 

Rádi budeme vaše příspěvky sdílet přes naše 
sociální sítě. Vše, co musíte udělat, je ozna-
čit váš příspěvek hashtagem, abychom jej 
mohli vyhledat a sdílet. také nás můžete ve 
svých příspěvcích přímo označit pomocí 
@givingtuesdaycz.  

 
 

logo #GivingtuesdayCZ ke stažení je pro 
všechny k dispozici Zde . Používejte ho dle 
své libosti.

Představte dárce z vaší komunity na soci-
álních sítích a v místním tisku, požádejte je, 
aby sdíleli příběhy o tom, proč podporují 
vaši organizaci. 

Rozešlete na vaše kontakty newsletter 
za účelem šíření informací a zapojení  
se do Giving tuesday.

Buďte kreativní! K of iciálnímu hashtagu 
#G iv ingtuesday C Z a  #G iv ingtuesday 
 si vytvořte vlastní variantu. V minulých 
letech tak např. vzniklo #GivingZooDay, 
# G i v i n gtr e e s D a y,  # G i v i n g S h o e s D a y, 
#GivingBooksDay a další.

Karolína tesárek
Asociace společenské odpovědnosti

https://www.givingtuesday.org/
http://bit.ly/GivingTuesday_logo
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ROZHOVOR

„Charitativních kalendářů je plno, já chtěl 
zkusit aukci.“ Fotograf Jan Kvarda  
vybral pro sdružení ALEN 
60 000 korun
Podílel se už na mnoha dobročinných akcích, nafotil několik benefičních 
kalendářů. Letos se ale fotograf Jan Kvarda rozhodl pro typ charitativního 
projektu, se kterým dosud neměl zkušenosti – aukci. Nafotil 37 snímků známých 
osobností a na dernisáži 6. září v Týnské literární kavárně vybral téměř 60 000 
korun. Částka pomůže sdružení ALEN, ženám s rakovinou prsu, které je držitelem 
Značky spolehlivosti.

Charitativní aukci jste dělal poprvé. Neměl 
jste z toho strach? 

Bál jsem se. nikdy jsem necít il z okolí 
tolik nedůvěry. lidi pochybovali, protože 
si nikdo neuměl představit , kolik peněz 
by se tak mohlo vybrat. A jestli se vůbec 
něco vybere. A nakonec jsme vybrali přes 
50 000 korun. Velmi mile mě to překva-
p i lo .  Já bych by l  spokojený,  i  kdyby se  
každá z  37 fotek prodala za poč áteční 
cenu 500 korun.

  

A  n a ko n e c  s e  l i d i  p ř e d h á n ě l i ,  kd o  s i 
koupí por trét herce Arnošta Goldf lama, 
D a ny  B at u lkové  n e b o z p ě v á k a  Z by ň k a 
Fr ice.  Vybranou č ástku pak na 60 000 
K č  z a o k r o u h l i l i  p o ř a d a t e l é  a u kc e  ze 
spolku A naon .

Proč jste se rozhodl zrovna pro aukci?

M á m za  s e b o u n ě ko l i k  ch a r i t at i v n í ch 
kalendářů,  t řeba pro Orbi Pontes nebo 
pro Home 4Pet s .  V l i s topadu pokř t íme 
už druhý kalendář, k ter ý vznikl ve spolu-
práci s Budupomáhat .cz. Mám ale pocit , 
že kalendáře jsou taková klasika a děla j í  
j e  v š i c h n i .  Kd y ž  ke  ko n c i  ro k u  o b e -
jdu pár dobročinných akcí ,  nesu s i  j ich  
domů ranec. 

letos jsem si ř íkal ,  že v yberu nějaké svoje 
s t a r š í  fo t k y  a  u d ě l á m  m a l o u  v ý s t a v u  
v  týnské l i terárn í  kavárně.  tam je  z v y-
ke m ,  že  k a žd á  v ý s t a v a  j e  z a ko n č e n á 
char i t at ivn í  aukcí . 

takže jste chtěl dodržet tradici. 

Ano. V tu chvíli mi ovšem přišlo hloupé, abych 
jenom vytáhl fotky z archivu, a tak jsem to 
začal vnímat jako nový projekt. nestop l 
jsem to ovšem včas, nakonec jsem foti l 
přes padesát l id í a dražilo se 37 snímků.  
Jsem moc rád, že na aukci přišli samí milí 
l idé a  v y t voř i l i  př í jemnou atmosféru .  
Mnoho lidí pomohlo i nef inančně – nicol 
Prosová celý večer moderovala, některé 
t váře z fotograf i í  zazpívaly,  kavárna 2 
Steps 2 Heaven př ipravi la občerstvení . 
Bez těchto lidí by se projekt neobešel.

jak jste si osobnosti do projektu vybíral?

Podle toho, kdo mi přišel sympatický, s kým 
jsem si myslel, že by byla dobrá spolupráce. 
Jedním z mých cílů bylo focení s hercem 
Rudolfem Hrušínským. Ale myslel jsem si, 
že ho nepřemluvím.

Proč?

někteří slavní lidé focení nemají rádi. Zároveň 
si uvědomují, že jejich obličej může pomoci, 
tak to tu chvilku vydrží. Focení s panem 
Hrušínským bylo tedy rychlé, stihli jsme to 
 v divadelní kuřárně během dvou jeho cigaret.  
Chtěl jsem lidi během focení co nejméně 
styl izovat , takže jsem je většinou fot i l  
v jejich přirozeném prostředí – často doma 
nebo v okolí jejich pracoviště.

Výtěžek z aukce jste věnoval sdružení AleN, 
což je organizace pro ženy postižené rakovinou 
prsu. Z jakého důvodu jste si vybral zrovna je?

líbilo se mi, že ten projekt mohu propojit se 
svou prací pro Asociaci veřejně prospěšných 
organizací České republiky. Alenky, jak sdru-
žení říkám, jsou našimi členy a jsou i držiteli 
Značky spolehlivosti. navíc jsou to úžasně 
vděčné paní. Vracejí mi energii, kterou do 
projektu dávám, když za mnou přijdou a ptají 
se, jak se focení daří, nebo prostě poděkují. 

Nikola sedloňová

Zakončení charitativního projektu Portréty pro Alenky 
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PRÁVNÍ RÁdCe 

Zakládáme spolek
V posledním dílu série článků věnovaných zakládání neziskových organizací se budeme věnovat zakládání zapsaného spolku.

Zapsaný spolek (nebo prostě a lépe jen 
spolek) def inuje občanský zákoník v § 214 
takto: „ Alespoň tř i osoby vedené společ-
ným zájmem mohou založit k jeho napl-
ňování spolek jako samosprávný a dobro-
volný svazek členů a spolčovat se v něm.“

Spolek , jak j iž je patrně za ta léta všem 
známo, je právní formou, která nahradila 
dř ívějš í občanská sdružení podle zákona 
o sdružování občanů (83/1990 Sb.), př i-
čemž všechna tato sdružení se k 1 . lednu 
2014 př ímo ze zákona stala spolky.

VNItřNÍ POMĚRY sPOlKŮ uPRAVuje 
ZÁKON jeN MINIMÁlNĚ 

Při studiu právní úpravy spolku je třeba vzít 
v úvahu to, že je z větší části dispozitivní 
povahy, tedy je možné se od ní odchýlit. 
Zákon tudíž například definuje základní struk-
turu orgánů spolku, nicméně její skutečná 
podoba je plně v dispozici zakladatelů spolku.

 

Zákon pouze uvádí (a tady jde naopak o usta-
novení kogentní povahy, od nějž se odchýlit 
nelze), že spolek musí mít statutární a nej-
vyšší orgán, přičemž je však výslovně při-
puštěno, že tímto orgánem může být jedna  
a tatáž osoba. n a  j e d n é  s t r a n ě  t e d y 

existují spolky demokratické, které mají člen-
skou schůzi, jež volí předsedu či výbor, který 
je statutárním orgánem (orgány spolku lze 
ovšem pojmenovat i jinak), případně také 
kontrolní orgán, jenž dohlíží na činnost  
a hospodaření spolku. na straně druhé však 
máme, opět zcela v souladu se zákonem, také 
řadu spolků ryze autokratických, řízených 
omezenou skupinou osob či dokonce osobou 
jedinou. 

je dOBRÉ MYslet dOPředu 

Jak již bylo uvedeno, uspořádání orgánů 
spolku je věcí jeho zakladatelů. Při volbě 
vhodné struktury je nutno zvážit všechna 
pro a proti a myslet především na bezpro-
blémové fungování spolku v budoucnu. 
Jakkoli ve sféře veřejné lze demokracii 
 jednoznačně doporučit, ve sféře soukromé 
(jejíž součástí spolky jsou) demokratické 
uspořádání může být, a začasté také je, na 
škodu věci.

Účel spolku nemusí být nezbytně veřejně 
prospěšný (spolek může bý t založen i  k 
uspokojován í  zce la  konkrétn ích zá jmů 
sv ých členů), nikdy však účelem, a tedy 
ani hlavní činností spolku, nesmí být pod-
nikání ani j iná výdělečná činnost . 

tolik říká k celé věci občanský zákoník. Ve sku-
tečnosti je ve stanovách třeba ještě označit 
nejvyšší orgán (kterým, jak již bylo uvedeno, 
může být i statutární orgán – v praxi jde o větu 
typu: „Statutárním i nejvyšším orgánem spolku 
je předseda.“), a také způsob jednání statutár-
ního orgánu za spolek („předseda zastupuje spo-
lek samostatně“, nebo „spolek zastupují nave-
nek vždy dva členové výboru společně“). Má-li 
spolek v rámci své vedlejší činnosti podnikat, 
musíme uvést také předmět jeho podnikání. 
V případě založení spolku postupem dle pís-
mene b), tedy přijetím stanov, je praktické určit 
ve stanovách také první členy orgánů spolku. 
Využijeme-li způsob a) (členskou schůzi), zvolí 
první členy orgánů spolku ona. Spolek vzniká, 
stejně jako většina ostatních právnických osob, 
až okamžikem zápisu do veřejného rejstříku. 
návrh se podává na formuláři, který je třeba 
vyplnit elektronicky na webu Ministerstva spra-
vedlnosti (https://or.justice.cz/ias/iform/index.
html?0). 

PřÍlOHAMI NÁVRHu jsOu ZPRAVIdlA: 

•	  stanovy,
•	  zápis z ustavující členské schůze (pokud 

proběhla). V tomto případě soudy většinou 
požadují také prezenční listinu přítomných,

•	 souhlas s umístěním sídla spolku,
•	 čestná prohlášení všech členů orgánů 

spolku,
•	 živnostenské oprávnění, má-li spolek  

v rámci vedlejší činnosti podnikat.

Úřední ověření podpisů je vyžadováno pouze 
u souhlasu s umístěním sídla a čestných pro-
hlášení, u ostatních dokumentů nikoli. Sluší 
se podotknout, že členská schůze spolku, pří-
padně jiný orgán tvořený (většinou všemi) 
členy spolku, není voleným orgánem a jeho čle-
nové se tedy nezapisují do rejstříku (a nemusejí 
ani předkládat zmíněné čestné prohlášení).

Petr Vít

Spolky jsou tradičně jedním ze základních kamenů veřejného života. Mnohé se mohou 
pochlubit opravdu dlouhou historií. Foto: 115. výročí spolku Vltavan Štěchovice; 
Slavnostní průvod Štěchovicemi; Autor: Veselá holka; Zdroj: Wikimedia.org

ZAlOŽeNÍ sPOlKu 

Spolek lze založit dvěma zcela rovnocen-
nými způsoby, a to:

a)        na ustavující členské schůzi, která  
          schválí stanovy spolku, nebo
b)  prostým přijetím stanov (jejich
         podepsáním alespoň třemi  
         osobami).

Stanovy spolku musí obsahovat alespoň:
•	 název a sídlo spolku, 
•	 účel spolku, 
•	 práva a povinnosti členů vůči 

spolku, popřípadě určení způso-
bu, jak jim budou práva a povin-
nosti vznikat, 

•	 určení statutárního orgánu. 
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AVPO ČR představila zprávu o stavu neziskového sektoru 
Neziskový sektor neprošel v minulém roce žádnými dramatickými změnami, pokračovaly však některé negativní trendy. Vážným 
problémem je zejména stále klesající důvěra v neziskové organizace.

Aktuální zpráva o indexu udržitelného rozvoje 
občanského sektoru (CSOSi) se vztahuje k roku 
2017. Celkové hodnocení zůstalo nezměněno  
a český neziskový sektor si se známkou 2,6 
udržel mezi hodnocenými zeměmi třetí místo,  
o které se dělí s lotyšskem. První dvě příčky 
patřily už tradičně estonsku a Polsku.

VÍCe AdMINIstRAtIVY

Zpráva konstatuje, že právní prostředí pro 
činnost neziskových organizací se v roce 
2017 významně nezměnilo. návrh zákona 
o statusu veřejné prospěšnosti byl díky 
odporu řady neziskových organizací sta-
žen. Stále však přetrvávala nejednotnost 
výkladů některých ustanovení občanského 
zákoníku, což mělo za následek například 
různé požadavky soudů při zapisování nově 
vznikajících organizací. největší komplikací 
byl nicméně neustálý nárůst administrativ-
ních povinností. Jednou z jeho příčin byla i 
nedůvěra v neziskové organizace, která se 
projevuje stupňováním požadavků na jejich 
transparentnost a kontrolu. na neziskovky 
však doléhala i obecná opatření, jako bylo 
zavedení elektronické evidence tržeb (eet) 
nebo povinnost podávat měsíční kontrolní 
hlášení k dani z přidané hodnoty (DPH).

Index udržitelného rozvoje občanské-
ho sektoru (CsOsI) již 16 let měří vývoj 
občanského sektoru v zemích střední  
a východní evropy a eurasie. Zkoumá cel-
kovou příznivost prostředí pro občanskou 
společnost, zaměřuje se na právní aspek-
ty, organizační základnu, finanční zajištění, 
prosazování zájmů, poskytování služeb, in-
frastrukturu a veřejný obraz. Každá dimenze 
je hodnocena sedmistupňovou škálou, kde 
1 označuje velmi pokročilou úroveň rozvoje  
a 7 naopak nízkou úroveň rozvoje. index 
vyvinula Americká agentura pro mezi-
národní rozvoj (uSAiD) ve spolupráci  
s organizacemi v jednotlivých zemích, 
ve kterých je index sledován. Partnerem 
uSAiD v České republice je Asociace ve-
řejně prospěšných organizací ČR (AVPO 
ČR).

NeZIsKOVKY jsOu dŮleŽItÉ 
PRO eKONOMIKu

Větší neziskovky zaj išťuj ící veřejně pro-
spěšné služby se neobejdou bez stálých 
zaměstnanců. Počet pracovníků nezisko-
vých organizací přesáhl v přepočtených 
úvazcích 100 000. Podíl neziskovek na cel-
kové zaměstnanosti v ČR byl tak zhruba 
na úrovni 2 %, čemuž odpovídal i přibližně 
2% podíl neziskových organizací na tvorbě 
HDP. Díky posilování ekonomiky se však 
neziskový sektor musel potýkat s tlakem 
na růst mezd a nedostatkem pracovníků. 
Zá jem o dobrovolnict v í  zůstal  stabi ln í . 
Registrovaní  dobrovoln íc i  odpracoval i 
kolem 45 milionů hodin.

VÍCe dOtACÍ I dARŮ

ekonomický růst ČR se pozitivně projevuje 
na množství prostředků, které do nezisko-
vého sektoru v posledních letech putuj í . 
Zvyšuje se objem dotací z veřejných zdrojů 
(v roce 2017 přesáhly 17 mld. Kč) i  cel-
kový objem soukromých darů. neziskové 
organizace se intenzivněji věnují fundrai-
singu, přičemž uplatňuj í i moderní inova-
tivní přístupy. Celkově je však celý sektor 
značně závislý na veřejných prostředcích  
a stále stoj í před výzvou větší diverzif i-
kace f inančních zdrojů. V této souvislosti 
je třeba uvést , že více než 2/3 své pro-
dukce nabízí neziskové organizace svým 
klientům zdarma nebo za netržní ceny.

BeZ dŮVĚRY tO NePŮjde

Důvěra v neziskové organizace se v roce 
2017 propadla na h istor ické minimum. 
Podle průzkumů, k teré pravidelně pro-
vád í  Cent r um pro v ý zkum veře jného 
mínění, odpovídala jen o něco více než 
jedna třet ina dotázaných, že neziskov-
kám věří nebo spíše věř í . Za poslední tř i 
roky klesla důvěra v tento druh organi-
zací o více než 10 %. Pokud se tento trend 
nep o dař í  z vrát i t ,  může bý t  ohrožena 
i  sama existence neziskového sektoru. 
 

negativní obraz neziskovek šířila řada poli-
tiků v podstatě napříč politickým spektrem. 
některé strany a hnutí pak využívaly kritiku 
neziskových organizací dokonce ve svých 
kampaních před parlamentními volbami, 
které proběhly v ř í jnu 2017. Vykreslovaly 
je  př i tom jako nát lakové,  net ransp a-
rentní a poukazovaly na množst v í pro-
středků, které na jej ich podporu plynou. 

Zpráva o indexu udržitelného rozvoje 
občanského sektoru v ČR za rok 2017  
si můžete stáhnout na  
webových stránkách AVPO ČR.

tamtéž najdete i souhrnnou zprávu  
za všechny hodnocené země a archiv 
zpráv z minulých let.

Snadným terčem jsou ovšem neziskové 
organizace zejména proto, že povědomí 
o jejich významu nebo způsobech fungo-
vání je mezi českou veřejností velmi malé. 
„l idé stále házej í  neziskové organizace 
do jednoho pytle, protože se nev yznaj í  
v tom, že je jich tolik a že působí v mnoha 
oblastech a oborech,“ uvedl k tomu Marek 
Šedivý, prezident AVPO ČR. „Proto AVPO 
ČR př inesla před třemi rok y do České 
republiky systém hodnocení spolehlivosti 
neziskových organizací, takzvanou Značku 
spolehlivosti. V této chvíli máme v ČR 26 
neziskových organizací, které každoročně 
prochází ověřením nezávislým hodnoce-
ním,“ dodal.

Aleš Mrázek

INFORMujeMe

https://www.avpo.cz/2018/index-udrzitelneho-rozvoje-obcanskeho-sektoru/
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POZVÁNKA

PROGRAM Ke stAŽeNÍReGIstRACe

http://www.uzs-konference.cz/images/obr/1537211810_neziskovy-sektor-2019-ver-4.pdf
http://www.uzs-konference.cz/?details=true&id_kurzu=151
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KAleNdÁř AKCÍ

Obrázek na obálce: ned Parfett, best 
known as the „titanic paperboy“, holding 
a large banner about the sinking outside 
the White Star line offices in london, 
April 16, 1912.
Zdroj: Wikimedia.org

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

31. 10.

HAllOWeeN V KNIHOVNĚ

Pořadatel: Městská knihovna Kutná Hora
Halloweenský svátek s vámi, ale hlavně s vašimi 
dětmi oslavíme i letos. Připravili jsme: děsivé 
dílničky; strašidelnou stezku odvahy; straši-
delné čtení. Vezměte na sebe halloweenskou 
masku a přijďte se bát do knihovny

Více informací

2. 11.

jÓGA PRO dĚtI s VAdNÝM dRŽeNÍM tĚlA

Pořadatel: Česká asociace dětské jógy, o.p.s.
Jednodenní seminář zaměřený na mož-
nosti využití dětské jógy u nejčastějších 
poruch motoriky u dětí – vadné držení 
těla, poruchy koordinace a senzorického 
zpracovávání. Je určený všem zájemcům 
o cvičení jógy s dětmi – např. pedagogům 
z MŠ, vychovatelům, terapeutům, cvi-
čitelům, trenérům dětí, rodičům i všem 
ostatním. 

Více informací

5. - 29. 11.

ARCHIteKtuRA Ve sluŽBÁCH PRVNÍ 
RePuBlIKY

Pořadatel: Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s.
Výstava, kterou jsme připravili ve Vile Čerych 
(Křenkova 477, Česká Skalice) vás seznámí  
s několika významnými prvorepublikovými 
stavbami Královéhradeckého kraje.

Více informací

6. 11. 

KONFeReNCe: dOBRÁ PRAXe  
V sOCIÁlNÍM BYdleNÍ V ČR A V eVROPĚ

Pořadatel: Ministerstvo práce a sociálních  
věcí ČR
tématem konference bude předávání zkuše-
ností a dobré praxe v oblasti realizace soci-
álního bydlení a návazných sociálních služeb. 
na konferenci vystoupí zahraniční hosté z 
nizozemska, Finska, Skotska, Belgie, Rakouska 
a irska a čeští experti na danou problematiku.

Více informací

12. 11.

IV. MeZINÁROdNÍ KONFeReNCe INteRNe-
tOVÉHO PORAdeNstVÍ

Pořadatel: Z.s. internetPoradna.cz
Z.s. internetPoradna.cz, Katedra sociologie  
a andragogiky Filozofické fakulty univerzity Palac-
kého v Olomouci a Asociace poraden pro osoby 
se zdravotním postižením (APZP) si Vás dovolují 
pozvat na iV. Mezinárodní konferenci internetové-
ho poradenství konanou 12. listopadu 2018 v čase 
od 9 do 17 hodin v prostorech konviktu umělec-
kého centra uP (univerzitní 3, Olomouc). 

Více informací

15. 11.

ReGIONÁlNÍ KONFeReNCe: PAlIAtIVNÍ 
PÉČe u PACIeNtŮ s deMeNCÍ

Pořadatel: Diakonie ČCe - hospic CitADelA
V letošním roce uplynulo 15 let od vzniku Dia-
konie ČCe - hospic CitADelA. Své patnáctileté 
zkušenosti s paliativní péčí s Vámi chceme sdílet. 
Dovolujeme si Vás proto pozvat na regionální 
konferenci, která proběhne ve velké zasedací 
místnosti v budově radnice Města Valašského 
Meziříčí, náměstí 7/5.

Více informací

22. - 23. 11.

X. At KONFeReNCe V PlZeŇsKÉM KRAjI

Pořadatel: Centrum protidrogové prevence a 
terapie, o.p.s.
téma letošní konference zní: Zpátky na 
začátek - Co jsme získali a co ztratili profesi-
onalizací služeb? Profesionalizace služeb dává 
bezpečný rámec, jak pro klienty tak posky-
tovatele. Co si pod profesionalizací předsta-
vujeme? Pomáhá nám dosahovat cílů našich 
služeb? nebo má i svá omezení, která brzdí 
další rozvoj? Jak se klientů vlastně dotýká? 

Více informací

27. 11.

BeNeFIČNÍ PředstAVeNÍ VItKA NA POd-
PORu lIdÍ s NeMOCÍ MOtÝlÍCH KřÍdel

Pořadatel: DeBRA ČR, z.ú.
DeBRA ČR a HARtMAnn si Vás dovolují pozvat 
na benefiční představení VitKA, které se bude 
konat v Divadle Husa na provázku (Zelný trh 
9, Brno). Minimální cena lístku je 590 Kč, výše 
dobrovolného příspěvku nad tuto hodnotu není 
stanovena. V případě zájmu prosíme o laskavou 
rezervaci lístků přímo v kanceláři DeBRA ČR.

Více informací

28. 11. 

CO POtřeBuje sOCIÁlNÍ PRACOVNÍK 
VĚdĚt O dROGÁCH

Pořadatel: iQ Roma servis, z.s.
Vše, co jste chtěli vědět o drogách a báli jste 
se zeptat. Sylva Klašková se s vámi podělí 
 o zkušenosti a tipy z praxe a vyvrátí pár 
nejčastějších mýtů o drogově závislých. Cena 
workshopu: 200 Kč. 

Více informací

Jan Kvarda

Bulletin AVPO ČR vydáváme za finanční podpory Operačního programu Zaměstnanost.  
Reg. č. projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002239. 

https://www.knihovna-kh.cz/2018/10/halloween-v-knihovne/
http://www.cadj.cz/vzdelavani/seminare/joga-pro-deti-s-vadnym-drzenim-tela-listopad-2018/
https://www.centrumrozvoje.eu/hlavni-stranka/kalendar/architektura-ve-sluzbach-prvni-republiky/
http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/cs/novinky/114-prihlasovani-na-mezinarodni-konferenci-otevreno
https://internetporadna.cz/hlavni-aktuality#.W8BPdnszbcs
http://www.citadela.cz/aktuality/regionalni-konference-paliativni-pece-u-pacientu-s-demenci/
https://www.atkonferenceplzen.cz/home
https://www.debra-cz.org/aktualita/beneficni-predstaveni-vitka-ve-spolupraci-se-spolecnosti-hartmann-dne-27112018
https://www.facebook.com/events/2127365160856075/

