NEZISKOVKY
2022

konference
Pořadatelé

ODBORNÁ
KONFERENCE

Konference je spolufinancována z neinvestiční
dotace MPSV ze státního rozpočtu na podporu
Konference je spolufinancována z neinvestiční
sociálního dialogu v roce 2021.
dotace MPSV ze státního rozpočtu na podporu
sociálního dialogu v roce 2021.

Unie zaměstnavatelských svazů ČR
ve spolupráci s Asociací veřejně prospěšných organizací ČR
pořádají pod záštitou zmocněnkyně vlády pro lidská práva
prof. JUDr. Heleny Válkové, CSc.
konferenci pro vedoucí pracovníky o finančním zdraví
a důvěryhodnosti neziskových organizací
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Program konference
SPOLEČNÁ ČÁST – PLÉNUM
9.00–9.30

Prezence

9.30–9.40

Úvodní slovo – zdravice

Moderátor konference
Martin Groman
11.20–11.40
		

Jakub Pejcal
Centrum pro výzkum neziskového sektoru,
Masarykova univerzita

		Helena Válková
zmocněnkyně pro lidská práva
Jiří Horecký
prezident UZS ČR
9.40–9.50
		
		

Legislativní podpora činnosti veřejně
prospěšných organizací pohledem
poslance
Jan Skopeček,
poslanec

9.50–10.30

Aktuálně z legislativy
Marek Šedivý,
AVPO ČR

11.40–12.10
		

Etika a důvěra v práci neziskové
organizace
Anna Putnová
Vysoké učení technické v Brně

12.10–12.40

Důvěra v neziskové organizace v datech
Martin Kratochvíl
STEM

12.40–13.00
		

Zvýšením důvěry v neziskový sektor
k posílení společné identity
Ondřej Koutský,
kampaň Festivalu svobody „Takoví jsme“

		Stanislav Kouba
Ministerstvo financí ČR
Christian Holfeld
Ministerstvo spravedlnosti ČR

Kalkulačka finančního zdraví neziskové
organizace

13.00–14.00

Oběd

Petr Šťastný
Ministerstvo vnitra ČR
10.30–11.00

Vytváření mezisektorových partnerství

		

Pohled akademika:
Marie Hladká
Centrum pro výzkum neziskového
sektoru, Masarykova univerzita

		

Pohled korporace:
zástupce Škoda Auto*

11.00–11.20

Pauza na občerstvení

Kontaktní osoba: Michaela Urbanová
mobil: +420 735 751 961, e-mail: michaela.urbanova@uzs.cz
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ODPOLEDNÍ PROGRAM – SEKCE
14.00–14.50
		
		

A: Best practice – správně sestavená
účetní závěrka a výroční zpráva –
základ transparentnosti
Miroslava Nebuželská
22HLAV, auditorka, účetní expertka,
ACCA, CISA

Seminář
V posledních letech můžeme sledovat zvýšenou snahu
neziskových organizací transparentně prezentovat svoji činnost. Prakticky však příprava účetní závěrky a výroční
zprávy, které splňují zákonné požadavky a současně působí transparentně a profesionálně, dává organizacím zabrat
a výsledky nejsou mnohdy ideální. Zaměříme se na prezentaci nákladů (druhová, účelová) a výnosů (dary a dárci,
dotace, tržby), majetku, závazků a vlastních zdrojů a nutnost
či vhodnost poskytnout další související informace textovou
formou. V průběhu semináře si ujasníte, jak správně a transparentně prezentovat finanční výsledky vaší organizace.

14.00–14.50
		

B: Efektivní ovlivňování legislativního
procesu v parlamentu
Kateřina Jurigová,
konzultant Public Affairs

Diskusní seminář
Úspěch prosazování nebo obhajoby zájmů neziskových
organizací v Poslanecké sněmovně a Senátu závisí na mnoha faktorech. Zaměříme se na ty nejdůležitější z nich a dáme
rámcový návod, jak uspět v komunikaci se zákonodárci.
Diskusi povedeme nad konkrétními a aktuálními příklady
z praxe.
Partnerem semináře je Sekce pacientských organizací
AVPO ČR a společnost Sanofi.

14:50 – 15:10

Pauza na občerstvení

14:50–15:10

Pauza na občerstvení

15:10–16:00
		
		

C: Šmejdi ve fundraisingu (falešné
sbírky, direct mail agentury, externí
dodavatelé)

15:10–16:00

D: Hackeři neziskovky (ne)vynechávají

Moderovaná diskuse
Moderátor:

Martin Groman

Diskutující:

Miroslava Nebuželská (22HLAV), 		
Marek Šedivý (AVPO ČR), 		
Ondřej Koutský (Nerudný fest.cz),

		Lukáš Hejna (Nadace Via),

Hana Čepová
AVPO ČR
Workshop
Neziskové organizace si málo uvědomují, že i ony se mohou stát terčem kybernetických útoků. Hackeři útočí nejen
na špatně zabezpečená starší zařízení a infrastrukturu, ale
i na moderní a poměrně slušně zabezpečená zařízení. Na
workshopu proberete, co může pro větší bezpečí svých dat
a zařízení udělat každý z nás.

Čestmír Horký (Nadační fond pomoci),
Jan Gregor* (Koalice za snadné dárcovství)

Registrace na konferenci na: www-uzs-konference.cz

* v jednání
Pořadatelé si vyhrazují možnost změny programu.

Kontaktní osoba: Michaela Urbanová
mobil: +420 735 751 961, e-mail: michaela.urbanova@uzs.cz

