
ÚVODNÍ SLOVO 
PŘEDSEDKYNĚ

Vážení čtenáři,
rozhodla jsem se v úvodu našeho nového 
bulletinu zamyslet nad tím, co ovlivňuje 
život každého člověka, každé rodiny, 
každé komunity a silně se dotýká i celého 
neziskového sektoru. Je to krize tradičních 
hodnot, tradičních metod komunikace 
a   tradičně akceptovaného charakteru 
člověka. To se projevuje v médiích, v 
politice i v postojích jednotlivých občanů. 
Jako by to, co platilo po celý náš dosavadní 
život a vlastně po dlouhá staletí, najednou 
ztratilo na významu. Je to vzájemná úcta a 
láska, síla pravdy a respekt k objektivním 
skutečnostem. Z kontextu vytržený 
text má větší sílu než seriózní analýza, 
lež je běžným, dokonce akceptovaným 
nástrojem politického boje. Podvod či 
podraz nejsou důvodem ztráty morálního 
kreditu a obliby u širokých vrstev občanů.
Sílu charakteru nahrazuje všeobecný 
strach z neznámého. Slovo „neziskovky“ 
se stalo strašákem pro obyčejné lidi bez 
ohledu na to, že právě pro ně poskytují 
NNO nezastupitelné služby. Paušalizace 
je osvědčeným nástrojem politiky 
populistů, vyznívá úderně a nedá se bez 
detailnějšího pohledu ani ověřit. Tento 
mediální a politický tlak je vodou na mlýn 
byrokratům, technokratům a zastáncům 
centralizace všeho možného. Vše musí být 
pod podrobnou a přísnou kontrolou státu, 
nebo samosprávy, což mi silně připomíná 
realitu před rokem 1989. Občanům a 
spolkům se podmínky pro činnost omezují, 
rozvoj státem řízených příspěvkových 

organizací všeho druhu přímo kvete. To 
je hlavním důvodem zpochybňování 
prostředků, které plynou do neziskového 
sektoru. Politici se pozastavují nad 
celkovým objemem dotací pro NNO, aniž 

by porovnali, kolik stojí péče 
poskytovaná neziskovkou a 
kolik stejná péče v kvazi-státním 
zařízení. Vyšší náklady v jimi 
zřizovaných organizacích je 
netrápí. Důležitější než efektivita 
je to, že je mohou na krajské i 
obecní úrovni přímo ovládat. 
Pro NNO jako soukromoprávní 

poskytovatele se naopak zdroje omezují 
a podmínky komplikují s cílem vytlačit je 
z  nabídky na trhu veřejných služeb.
To vskutku není radostný obraz 
současnosti. Mám však velkou naději, 
že zlom této atmosféry je právě v silách 
občanské společnosti a neziskového 
sektoru. Kdo jiný by mohl navrátit naše 
původní jistoty, již zmíněnou ochotu 
pomáhat, tolerovat, věřit pravdě a úctě 
mezi lidmi. Nebojme se proto poukazovat 
na lži, manipulace a pokrytectví. Staňme 
se příkladem toho, že pomoc druhým je 
jednou z nejsilnějších morálních atributů 
člověka a že pravda dlouhodobě vítězí nad 
nenávistí a uměle vyvolávaným strachem. 

Blíží se výročí 100 let od vzniku naší 
republiky. Důstojnou oslavou bude úcta k 
heslu „Pravda vítězí“ vlajícímu na standartě 
nad Pražským hradem. Návrat ke kořenům 
se může stát jistotou v dnešní složité době.

Ing. Martina Berdychová,
předsedkyně ANNO ČR

Občanská společnost – pojistka demokracie

Slovo „neziskovky“ se stalo 
strašákem pro obyčejné lidi 
bez ohledu na to, že právě 
pro ně poskytují NNO neza-
stupitelné služby. 
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KONFERENCE 
SOCIÁLNÍ 
PODNIKÁNÍ – JINÝ 
ÚHEL POHLEDU?

Největší akcí pro veřejnost se stala kon-
ference v ostravském podniku Impact 
HUB, jejímž tématem bylo sociální 
podnikání. Příspěvky přednášejících 
se soustředily na představení různých 
pojetí sociálního podnikání a vysvětle-
ní jeho role ve společnosti. Pozvání na 

konferenci přijali zástupci Impact HUB 
Ostrava, Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR, akademické obce i pracovníci 
úspěšně fungujících sociálních podniků. 

Po úvodních filozoficky laděných 
přednáškách se mohli účastníci 
seznámit také s konkrétními problémy. 
fungujících sociálních podniků. Zejména 
se způsobem financování sociálních 
podniků a jejich běžným životním 
cyklem. Projektová manažerka z 
oddělení projektů sociálního podnikání 
MPSV Jana Kadláčková představila výzvu 
č. 129 s názvem Podpora sociálního 
podnikání, která vznik a rozvoj nových 
aktivit v oblasti sociálního podnikání 
významně usnadňuje.  

více informací

Co jsme zvládli  
v první polovině  
roku 2018

První polovina letošního roku byla zaměřena 
především na veřejné akce z realizovaných projektů 
Operačního programu Zaměstnanost a Úřadu Vlády 
České republiky. Ke kulatému stolu jsme ovšem usedli 
i se zástupci veřejné správy. Zájemcům o pomoc byly 
individuálně předány rady prostřednictvím právní 
poradny a nezůstali jsme nic dlužni ani zájemcům 
o analýzy sociálních témat. V uplynulých šesti měsících 
jich bylo sepsáno hned 14. Nadcházející období se 
proto ponese ve znamení akcí a tvorby publikací, které 
získané poznatky dají dohromady a vyhodnotí. Mohou 
tak přinést veřejnosti a státní správě účinný návod, co 
v těchto oblastech změnit.

Marie Froulíková: 
Jsem vždy ráda, pokud 
akce nabídne nejenom 
podnětné informace, 
ale také prostor pro 
networking. V jednu 
chvíli, na jednom 

místě se setkali a společně diskutovali 
nad svými projekty zástupci z řad NNO, 
státní správy, byznysu a coworkingu. 
Děkuji všem za účast a těším se někdy 
opět na shledání. 
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KULATÉ STOLY  
PRO NEZISKOVKY

Při plánování kulatých stolů pro veřejnost 
jsme hledali problémy, které pracovníky 
neziskového sektoru v první polovině 
roku trápily nejvíce. Na základě vašich 
přání byl proto uspořádán kulatý stůl na 
téma GDPR v neziskovém sektoru, o který 
se strhl takový zájem, že jsme realizovali 
kulaté stoly na toto téma posléze 
ještě tři. Všechny přitom byly téměř 
beznadějně obsazené. Naši lektoři Ing. 
Zbyněk Malý, odborník v informačních 
technologiích ze společnosti ANECT, 
a advokátka Mgr. Blanka Stará ale 
veškeré obavy posluchačů rozptýlili, 
neboť jim představili jednotlivé dopady 
GDPR na českou legislativu a osobně s 
každým účastníkem prodiskutovali jeho 
případ. Na pomoc byl zavolán též Ing. 
Jaroslav Dolanský z Ministerstva práce 
a sociálních věcí ČR, jehož příspěvkem 
bylo představení metodického postupu 
u GDPR pro poskytovatele sociálních 
služeb.

Vzhledem ke stále zhoršujícímu se vnímání 
neziskových organizací ve společnosti 
byly další kulaté stoly zaměřeny na 
úspěšnou komunikaci přes sociální sítě. 
Tohoto tématu se zhostil na prvním místě 
Jenda Žáček, nezávislý konzultant ve 
strategické komunikaci, který má za sebou 
zkušenosti z Českého Skauta, Ministerstva 
zemědělství, Strany zelených či Aspen 
Institute Central Europe. Podařilo se mu 
přesvědčit přítomné, že komunikace s 
veřejností musí být promyšlená a mít 
své cílové publikum. Pokud budou mít 
neziskovky tuto otázku vyjasněnou, pak už 
zbývá jen zvolit nejvhodnější komunikační 
médium, ať už sociální sítě, či emailovou 
korespondenci. S Gabrielou Sedláčkovou 
a Janem Veselým se pak postupně 
analyzovaly jednotlivé komunikační 
kanály přítomných návštěvníků, kteří si 
tak odnesli cenné poznatky, jak prezentaci 
svých neziskovek na sociálních sítích 
zlepšit. 
Před začátkem prázdnin jsme 
uspořádali ještě jeden kulatý stůl pro 
veřejnost, kde proběhla instruktáž, 
jak sledovat dopad společensky 
prospěšných organizací. Lektoři 
vysvětlili návštěvníkům, proč je 
důležité ho vůbec sledovat a jak 
pracovat s dostupnými informacemi. 

Jako u většiny našich akcí jsme se od 
teorie přesunuli k praxi a představili 
hostům sledování dopadu u úspěšné 
organizace KOKOZA, která realizovala 
projekt uzavřeného cyklu jídla ve 
městě. 

více informací
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KULATÉ STOLY 
S VEŘEJNOU 
SPRÁVOU

Vedle kulatých stolů pro veřejnost 
jsme také plnili náš hlavní úkol, tedy 
komunikaci s veřejnou správou o 
tématech, jež rezonují v českém 
neziskovém sektoru. Na začátku března 
jsme společně s našimi členskými 
organizacemi pozvali ke kulatému stolu 

zástupce Ministerstva financí ČR, aby 
nám vysvětlili finanční mechanismy 
Evropského hospodářského prostoru a 
Norska pro období od roku 2014 do roku 
2021. Tyto programy poskytují finanční 
pomoc v mnoha oblastech, zejména pak 
v oblasti lidských práv, inkluze Romů a 
rozvoje občanské společnosti. Vyhlášení 
prvních výzev však proběhne až v roce 
2019, čili hlavní informací, kterou se nám 
zatím podařilo získat, bylo představení 
11 programů, kterých se budou tyto 
fondy týkat.
V dubnu se uskutečnil v Paláci YMCA 
kulatý stůl, jehož tématem byla domácí 
péče o seniory. Toto téma trápí téměř 

každou rodinu a je velice složité v něm 
dosáhnout zřetelného pozitivního 
vývoje, neboť zasahuje do kompetencí 
více ministerstev. Bylo nám proto ctí, 
že pozvání přijali zástupci Ministerstva 
zdravotnictví, Ministerstva práce a 
sociálních věcí i Veřejné zdravotní 
pojišťovny. Jedním ze zajímavých 
výstupů bylo představení inovačního 
modelu pečovatelské služby MUDr. 
Milenou Černou z Výboru dobré vůle 
Nadace Olgy Havlové (představení 
modelu 3S naleznete na straně 10). 

více informací

Mgr. Jan Vocel: 
Výměna názorů 
účastníků kulatého 
stolu ukázala, že 
v České republice 
rozhodně existuje 

vůle nastavit spravedlivě systémy 
sociální i zdravotní péče. Chybí ale 
poptávka veřejného sektoru po 
inovacích, které by domácí péči 
učinily efektivnější. Proto velice vítám 
představení inovačního modelu 
pečovatelské služby 3S, jenž může být 
první vlaštovkou v její reformě.
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VZDĚLÁVACÍ AKCE 
PRO NEZISKOVKY

Současně s pořádáním akcí je každý 
pracovní týden od 9:00 do 12:00 

otevřena pro veřejnost naše poradna, 
kde zájemcům z neziskového sektoru 
radíme řešení nejrůznějších problémů 
v oblasti práva či public relations. 
Sdílíme know-how mezi členskými 
organizacemi a externími specialisty. 
Mgr. Blanka Stará (oblast právního 
poradenství) a Jan Veselý (komunikace 
na sociálních sítích) tento rok uspořádali 
několik školení a seminářů, aby ještě 

lépe pomohli neziskovkám se prosadit 
na veřejnosti. Podobně jako u kulatých 
stolů byly nejžádanějšími tématy výklad 
implementace GDPR a školení na 
efektivní komunikaci na sociálních sítích. 
V případě vašeho zájmu o návštěvu 
poradny nás kontaktujte telefonicky na 
číslo:
+420 224 240 645, nebo emailem na 
adresu: info@anno-cr.cz.

více informací

ODBORNÉ ANALÝZY 
NA SOCIÁLNÍ 
TÉMATA
Od začátku roku jsme v rámci Operačního 
programu Zaměstnanost iniciovali vznik 
několika odborných analýz na témata, 
kterými se naše organizace v rámci 
tohoto projektu intenzivně zabývá:

Martina Berdychová: Financování 
veřejně prospěšných služeb

Blanka M. Remešová: Je rozvojová 
pomoc efektivní?

Sociální bydlení:
Kateřina Almani Tůmová: Základní 
východiska sociálního bydlení

Marie Hladká: Vybrané koncepty při 
řešení problematiky sociálního  
bydlení – teoretická východiska,  
limity a příležitosti      

Marie Hladká: Současný stav 
financování sociálního bydlení

Sociální podnikání:
Vladimír Hyánek a Mirka 
Wildmannová: Sociální podnikání – 
teorie, vymezení, definice, vztahy

Vladimír Hyánek a Mirka 
Wildmannová: Sociální podnikání – 
veřejné politiky, stimuly  
a bariéry rozvoje

Vladimír Hyánek a Mirka 
Wildmannová: Sociální podnikání – 
ekonomické a sociální dopady

Sociální inovace:
Vladimír Hyánek a Jakub Pejcal: 
Sociální inovace – vymezení, výzkum 
a veřejná politika

Vladimír Hyánek a Jakub Pejcal: 
Sociální inovace – mezinárodní srovnání 
a trajektorie inovací

Vladimír Hyánek a Jakub Pejcal: 
Sociální inovace – příklady dobré praxe 
a kritické zhodnocení

Sociální začleňování:
Laura Fónadová: Základní východiska 
sociálního začleňování

Eva Kopčíková: Sociální začleňování – 
současná praxe

Zuzana Rennerová: Sociální podnikání, 
sociální inovace a sociální  začleňování

Poznámka:  Pokud si některou z publikací 
chcete stáhnout ve formátu PDF, stačí 
kurzorem kliknout na symbol šipky.

Blanka Stará:  
Velice mě těší, že lidé 
z neziskového sektoru 
už v posledních 
letech začínají 
právním problémům 
předcházet a nestydí 

se požádat o radu. Od začátku 
letošního roku do naší poradny 
mířily dotazy z okruhů veřejného 
rejstříku, povinných náležitostí stanov, 
odpovědnosti statutárního orgánu a 
pracovněprávní problematiky. 
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Staňte se  
naším členem

VÁŠ HLAS BUDE 
MEZI POLITIKY 
SLYŠET
Naší hlavní činností je komunikace s veřejnou 
správou, kde prezentujeme stanoviska 
našich členů. Hájíme zájmy více jak 1 milionu 
občanů České republiky napříč různými 
obory. Otevíráme problémy, které trápí 
neziskový sektor i běžné občany. Stanete se 
tak přímými účastníky neveřejných kulatých 
stolů s politickými představiteli, kde můžete 
prosadit své nápady.

SDÍLÍME SVÉ 
KNOW-HOW    
Staňte se i vy členy naší rodiny. Udávejte 
směr, který považujete za nejlepší pro 
rozvoj asociace. Fungujeme nesobecky a 
vyměňujeme si na seminářích poznatky, 
které v praxi získáváme. Sociální 
pracovníci s právníky, politologové s 
krajskými představiteli. Nikoho z našich 
diskuzí nevylučujeme.

UMÍME SE O NAŠE 
ČLENY POSTARAT 
Potřebuje se vaše organizace jednou 
za čas sejít? Hledáte příjemné prostory 
v centru Prahy? Nabízíme členským 
organizacím naši útulnou kancelář, 
kterou vám můžeme po vzájemné 
dohodě poskytnout pro poradu nebo 
výroční schůzi.

OCEŇUJEME 
DOBROČINNÉ ÚSILÍ
Práce v neziskových organizacích je 
velmi namáhavá a často i psychicky 
náročná. Vaše dobročinné úsilí proto 
každý rok oceňujeme v rámci akce 
Osobnost neziskového sektoru. 
Na základě nominací z celé České 
republiky vybíráme osoby, které 
dobrovolně pomohly lidem ve svém 
okolí a celkově se zasloužily o rozvoj 
nestátního neziskového sektoru v naší 
zemi.

BUDUJEME AKTIVNÍ 
A SEBEVĚDOMOU 
OBČANSKOU 
SPOLEČNOST
Neziskový sektor nemá v současnosti 
vliv na veřejnou správu jako jiné 
střešní organizace, například odbory 
či podnikatelské svazy. Přitom nás je 
přes 100 tisíc! Máme představovat 
pojistku demokracie, ale neumíme 
táhnout za jeden provaz a výrazně 
se ozvat v případě, když nás někdo 
poškozuje. ANNO ČR činí aktivní kroky 
ke sjednocování neziskového sektoru. 
Pojďte do toho s námi! 

CO VÁM MŮŽEME  
NABÍDNOUT?

Těšíme se na spolupráci! 
Tým ANNO ČR

V případě zájmu o vstup vaší 
organizace do ANNO ČR vyplňte 
přihlášku, kterou nám poté zašlete 
na email: 
info@anno-cr.cz 
Roční členský příspěvek pro každou 
právnickou osobu činí 2000 Kč.
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ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČR JAKO 
MOST  MEZI VEŘEJNOU SPRÁVOU A NEZISKOVÝM SEKTOREM
Asociace nestátní neziskových organizací 
v České republice je v době od 1. 10. 
2016 do 30. 9. 2018 řešitelem projektu 
z výzvy OPZ 03_15_041 s názvem 
Asociace nestátních neziskových 
organizací ČR jako most  mezi veřejnou 

správou a neziskovým sektorem.
Hlavní součástí tohoto projektu je 
organizování regionálních seminářů, 
konferencí, organizování výměnných 
stáží, vzdělávání pracovníků ANNO ČR 
a další přidružené aktivity. Tento projekt 

je spolufinancován  z Evropského 
sociálního fondu.

Projekty realizované 
ANNO ČR

POSÍLENÍ KAPACITY ANNO ČR
Tento projekt vychází z programu 
Úřadu vlády České republiky s 
názvem Podpora kapacit celostátních 
mezioborových sítí nestátních 
neziskových organizací pro rok 2018.

Doba jeho realizace je od 1. ledna 2018 
do 31. prosince 2018. Cílem projektu 
je vytvoření potřebné kapacity pro 
celostátní všeoborovou síť, personální 
posílení kanceláře a tvorba odborného 

zázemí pro práci vrcholových orgánů 
ANNO ČR.

Na co se můžete 
těšit do konce 
roku 2018?

• KULATÉ STOLY S VEŘEJNOU SPRÁVOU
• PUBLIKACE Z NAŠICH STUDIÍ
• KONFERENCE NA TÉMA „SPOLUPRÁCE 

A SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V ŠIRŠÍCH 
SOUVISLOSTECH“

• OSOBNOST NEZISKOVÉHO SEKTORU 
2018

Do konce letošního roku již máme 
naplánovány dvě velké akce pro 
neziskové organizace. Ve čtvrtek  
13. září se v Emauzském klášteře na 
Praze 2 uskuteční konference s názvem 
Spolupráce a sociální podnikání v 
širších souvislostech. Seznámíme se 
finančními nástroji tohoto typu podnikání 
a vyslechneme si rady odborníků z 
korporátní, akademické i státní sféry. Účast 
přislíbili i zahraniční hosté. 

V současné chvíli již také byly zahájeny 
nominace pracovníků neziskového sektoru 
na vyhlášení Osobnosti neziskového 
sektoru v roce 2018, které se uskuteční ve 
čtvrtek 6. prosince v budově Staroměstské 
radnice na Praze 1. Neziskové organizace 
se již dnes mohou obracet na své 
krajské asociace nestátních neziskových 
organizací a zasílat jim návrhy lidí ze 
svého okolí, kteří se podle jejich úsudku 
výrazně zasloužili o rozvoj nestátního 

neziskového sektoru. Vítězové ankety byli v 
uplynulých letech odměněni překrásnými 
uměleckými díly od světoznámé sklářky 
a výtvarnice Gordany Turuk. Její skleněná 
díla se dostala k nejmocnějším světovým 
osobnostem. Vlastní je například královna 
Anglie a norský král, papež Benedikt 
XVI., bývalá ministryně zahraničních 
věcí USA Madeleine Albrightová či 
chorvatská prezidentka Kolinda Grabarová 
Kitarovićová.
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Rozhovor  
s Gordanou 
Turuk

8



GORDANA TURUK: PROSTŘEDNICTVÍM 
SKLA SE SNAŽÍM ODRÁŽET SVÉ EMOCE 
BEZ POUŽITÍ SLOV
Z jakého nápadu vycházel vzhled 
ceny pro vítěze ankety?
Vycházela jsem z toho, že zastávám 
názor, že by na sebe měli být lidé hodní 
a že by měl každý člověk dávat ze svého 
srdce tolik, kolik jen může. A pomáhat 
druhým. Lidé z ankety podle mě pracují 
v neziskovém sektoru plným srdcem a 
to, co odevzdávají, je čisté a upřímné. A 
proto si zaslouží to malé zlaté srdíčko. 
Odevzdávají věci totiž opravdu od srdce.

Jakou technikou svá díla vytváříte?
Svá díla vytvářím technikou lehaného 
skla, kde do roztavené hmoty vkládám 
barevné pigmenty v kombinaci s čistým 
zlatem a platinou. Experimentuji také 
hodně s barvou skla, příměsemi i tvary. 
A každé umělecké dílo je originálem. 
Prostřednictvím skla se snažím odrážet 
své emoce bez použití slov. Spojuji 
křehkost s čistotou. A snažím se sklu 
vdechnout duši. 

Kde je možné vaše díla vidět?
Jsou k vidění v ateliéru v Bratislavě, v 
galerii v Dušní ulici v centru Prahy a 
nyní nově i v esteticky povedených 

prostorách The Style Outlets nedaleko 
pražského letiště.

Jakou roli by podle vás měly hrát 
neziskové organizace ve společnosti?
Neziskové organizace jsou podle mě 
strašně důležité. Sama se věnuji charitě 
a je mi velmi blízké pomáhat druhým. 
Člověk sám o sobě nic neznamená. Ale 
dobročinné skutky zanechávají stopu a 
obohacují člověka jako takového. Bez 
neziskovek a prospěšných společností 
by se výrazně omezily poskytované 
služby nemocným, handicapovaným 
nebo třeba seniorům. Výrazně by 
pomohla větší podpora státu, krajů i 
samotných měst.

Který lidský příběh u vítězů ankety 
vás nejvíce zasáhl?
Můj obdiv měli všichni navržení a věřím, 
že porota neměla lehký úkol vybrat 
vítěze. Uznání si rozhodně zaslouží 
loňská vítězka Tereza Kvapil Pokorná, 
která koordinuje několik charitativních 
projektů, vede centrum poskytující 
služby pacientům s rakovinou. Vážím si 
takových lidí.
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V dubnu letošního roku byl na kulatém 
stole ANNO ČR s  veřejnou správou na 
téma Domácí péče o seniory doktorkou 
Milenou Černou z Výboru dobré vůle 
– Nadace Olgy Havlové představen 
inovační model pečovatelské služby, 
který vymyslel Mgr. Jan Vojvodík, 
MBA. Tento model, pracovně nazvaný 
3S, zaujal pracovníky Ministerstva 
zdravotnictví a Ministerstva práce a 
sociálních věcí i zástupce neziskového 
sektoru. Při jeho úspěšném použití je 
totiž možné ušetřit téměř polovinu 
nákladů na pečovatelskou službu.
Jak k dosažení této významné 50% 
úspory dochází? Model pracuje 
s využíváním flexibilních úvazků, 
což umožňuje efektivně kopírovat 
odpečované hodiny celkovým fondem 
pracovní doby. Dále uplatňuje zásadu, 
že bydliště pečovatele má být co nejblíže 
bydlišti uživatelů, o  které pečuje. 
Tím se minimalizují časové prostoje 
a náklady na dopravu pečovatele. 
Finance tak ušetří poskytovatel služby 
i veřejná správa. Služba je díky tomu 
více chráněná vůči škrtům ve veřejných 
rozpočtech v případě ekonomické 
krize. Benefity získají také zaměstnanci 
v sociálních službách, neboť nákladová 
efektivita umožní zvyšování jejich mezd.

Celé představení inovačního modelu 3S 
naleznete na webu ANNO ČR: 

více informací

MUDr. Milena Černá představila 
zástupcům neziskového sektoru 
i veřejné správy inovační model 
pečovatelské služby

Základní rozdíly mezi tradičním 
a inovačním modelem 
pečovatelské služby:

Tradiční model
•  převážně plné pracovní úvazky na 

hlavní pracovní poměr 
•  dohody o provedení práce 

představují méně než 10 % fondu 
pracovní doby 

•  výchozím bodem služby je 
středisko pečovatelské služby 

•  k dopravě do vzdálenějších lokalit 
jsou využívána služební vozidla 

•  podíl odpečovaných hodin na 
celkovém fondu pracovní doby 
činí 30 – 60 % 

•  poměr nákladů a výnosů 
neumožňuje rozvoj služby ani 
zvyšování mezd z vlastních zdrojů 

•  pečovatelská služba je 
poskytována v omezeném čase

 
Inovační model
•  převážně flexibilní pracovní úvazky 

na hlavní pracovní poměr 
•  dohody o provedení práce 

představují méně než 30 % fondu 
pracovní doby 

•  výchozím bodem služby je bydliště 
pečovatele 

•  odpadá doprava do vzdálenějších 
lokalit 

•  podíl odpečovaných hodin na 
celkovém fondu pracovní doby 
činí minimálně 80 % 

•  poměr nákladů a výnosů 
umožňuje rozvoj služby i 
zvyšování mezd z vlastních zdrojů 

•  pečovatelská služba je 
poskytována nepřetržitě 

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy 
Havlové soustředil kolem sebe v 90. 
letech skupinu aktivních činitelů NNO 
působících v sociální a zdravotně 
sociální oblasti. V době před vznikem 
zákona o sociálních službách tato 
skupina s názvem SKOK usilovala o 
kvalitní prostředí v oblasti sociálních 
služeb, jejich kvalitu a efektivitu. SKOK 
se stal uznávaným, ač dobrovolným 
spolkem, který dodnes podporuje 
inovace v oblasti sociálních služeb a 
spolupracuje s MPSV. Jeho čestnou 
předsedkyní je MUDr. Milena Černá.

více informací

Inovační model pečovatelské 
služby vyvinutý Mgr. Vojvodíkem, 
dlouholetým členem SKOK, a jeho 
spolupracovníky  zaujal na setkání 
zakládajících členů SKOK v březnu 
2018 a jako úspěšný model byl 
doporučen k další aplikaci.

MUDr. Milena Černá, předsedkyně 
správní rady Výboru dobré vůle – 
Nadace Olgy Havlové
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Slovo autora 
Pečovatelské  
služby 3S

Model efektivní 
pečovatelské služby 
od počátku vznikal se 

záměrem uspořit veřejné prostředky a 
prokázat, že stejné (nebo i vyšší) kvality 
a vyšší dostupnosti pečovatelské služby 
lze dosahovat s výrazně nižšími než 
průměrnými náklady. K tomu stačí jen 
změnit organizaci práce. 
Postupem času se tento záměr úspor 
ukázal jako ne zcela vhodný argument. 
V situaci, kdy se objem prostředků 

vydávaných ze státního rozpočtu na 
sociální služby opakovaně meziročně 
zvyšuje (což je dobře), je volání po 
úsporách cestou proti proudu. 
Model ale prokázal životaschopnost 
– a to i přesto, že jej nyní (červenec 
2018) v čisté podobě žádná organizace 
nepraktikuje. Zavést tento efektivní 
organizační model jako náhradu 
tradiční pečovatelské služby je ovšem 
velmi jednoduché a lze to rozložit v 
čase, aby nevznikl u zaměstnanců ani 
zřizovatelů nepříjemný šok. 
Máme tedy naději, že až se z výrazu 
„úspora“ zase stane hezké a oblíbené 
slovo, nastane čas pro zavádění 

efektivního modelu pečovatelské služby 
do praxe – ku prospěchu uživatelů, 
zřizovatelů, osob hledajících smysluplné 
zaměstnání, a nakonec i ve prospěch 
veřejných rozpočtů. Zatím, dokud trvají 
v sociálních službách časy hojnosti, je 
tento nízkonákladový model „ošklivým 
káčátkem“.

Mgr. Bc. Jan Vojvodík, MBA, autor 
inovačního řešení Pečovatelská 
služba 3S a zakladatel ALZHEIMER´S 
SUPPORT CENTER CZECH REPUBLIC, 
o.p.s.

více informací
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Martina Berdychová:  
Neziskovky jsou snadným terčem 
populistů, protože nemají 
společného silného představitele, 
který by je obhájil

Jaká je situace ANNO ČR v současné 
době?
Loňský rok byl pro ANNO ČR opravdu 
úspěšný, ale také dost náročný. Letos 
realizujeme projekty podpořené z 
Operačního programu Zaměstnanost, 
Rady vlády pro NNO a z Magistrátu 
hlavního města Prahy. Až 3. srpna jsme 
se dočkali úspěšného vyhodnocení II. 
výzvy Ministerstva pro místní rozvoj, 
protože žádost podaná na podzim 2017 
nebyla poprvé po 4 letech podpořena. 
Máme radost, nicméně nám získání 
dotace na rok 2018 až v srpnu přidělalo 
nemalé starosti. Jedná se o náš hlavní 
zdroj příjmů, proto odešli počátkem 
roku dva kolegové a zbývajícím byly 
zkráceny úvazky. Celkem nedávno 
jsme vybudovali funkční kancelář, což 
nám umožnilo rozšířit služby pro naše 
členy i pro další NNO. Poskytujeme 
poradenskou činnost a vzdělávání. 
Rozvoj našich aktivit se v důsledku 
omezení zdrojů pochopitelně zabrzdil. 
Hledáme však nové možnosti, jak získat 
další prostředky z projektových výzev. 

Důležitým úkolem ANNO ČR je také 
vyjednávání se státní správou za 
účelem zlepšení podmínek pro činnost 
neziskového sektoru. Jak se vám 
dařilo v této oblasti?
Tato činnost se nám v posledním 
roce, nikoliv naší vinou, příliš nedařila. 
Ačkoliv jsme se snažili, politici nebyli od 
léta 2017 kvůli volbám do sněmovny 
příliš vstřícní. Po volbách zase dlouho 
probíhala politická vyjednávání. Vláda 
získala důvěru až v červenci 2018. 
Politici byli sice ochotní se s námi setkat, 
o konkrétních věcech však jednat 

nechtěli. Věřím, že po prázdninách se 
situace v této oblasti zlepší.

Prochází neziskový sektor České 
republiky v posledních letech 
obtížným obdobím? 
Neziskovky se nyní potýkají se třemi 
problémy současně. Jsou to především 
útoky řady politiků a některých médií 
na NNO obecně. Je to naše roztříštěnost, 
až rivalita, a z toho plynoucí slabá 
možnost obrany. V neposlední řadě 
stále rostoucí byrokracie. Například 
nejfrekventovanější nadávkou v 

poslední době je slovo „sluníčkář“. 
Znamená to snad, že opakem, tedy 
pozitivním označením postojů, je 
slovo „tmář“? Nejnovější nadávkou se 
stal také „vítač“. Smutné je, jak rychle 
se toto pejorativum vžilo a nikdo 
proti tomu ani neprotestoval. To, že 
jsou pracovníci v neziskovém sektoru 
ochotni pomáhat vždy a všude, přece 
automaticky neznamená, že jsou všichni 
připraveni přivolávat nebo realizovat 
novodobé stěhování národů. Je typické, 
že k nám vlastně nikdo z afrických 
a arabských migrantů ani nechce. 
Přesto je to téma, na kterém se snadno 
získávají politické body. Mnozí volají po 
zrušení tzv. politických neziskovek, aniž 
by specifikovali, koho tím myslí. I pan 
prezident nás nazývá „pijavicí přisátou 

na státní rozpočet“, premiér volá po 
přísné revizi a omezení dotací pro NNO.

Čím si averzi některých politiků k 
neziskovým organizacím vysvětlujete?
Neziskovky jsou snadným terčem 
nejrůznějších populistů právě proto, že 
nemají společného silného představitele, 
který by je obhájil. Neziskovců je jistě 
mnohem víc než odborářů. Jejich 
organizace si ale nedovolí zpochybňovat 
nikdo. I když mají téměř 30 střešních 
organizací, zastupuje je Českomoravská 
konfederace odborových svazů. 
Ta je členem tripartity a má velkou 
vyjednávací sílu. Odbory také čerpají 
spoustu dotací, ale umíte si představit, 
že by je někdo zpochybňoval, nebo 
dokonce nazval pijavicí? 

Leží tedy vina na představitelích 
neziskového sektoru?
Neziskovky nemají vytvořenou 
vnitřní strukturu ani hierarchii. Střešní 
organizace se vůči sobě chovají 
konkurenčně a jen málokdo si bohužel 
uvědomuje potřebu celého sektoru 
se efektivně propojit. Škodí nám 
nejednotnost, nepřehlednost a mnohdy 
také rozhádanost neziskového sektoru. 
Také tady má negativní vliv nedostatek 
zdrojů, nízká transparentnost v jejich 
rozdělování a jejich nepředvídatelnost. 
To staví NNO do silného konkurenčního 
boje o přežití, proto převažuje rivalita 
nad spoluprací. Jsme si přitom vědomi 
toho, že neziskový sektor zcela jednotný 
ani být nemůže. Každý obor má své 
zcela legitimní zájmy a ty také obhajuje. 
ANNO ČR však vytváří společnou 
platformu problémů, které tíží všechny, 

Škodí nám nejednotnost,  
nepřehlednost a mnohdy také  
rozhádanost neziskového sektoru. 
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tedy hledá a definuje, co nás spojuje, 
a neřeší to, co nás může rozdělovat. 
Jedině tak můžeme vybojovat respekt 
neziskového sektoru u veřejné správy 
a prosadit princip „partnerství“, který se 
neustále na všech úrovních deklaruje, 
ale v praxi příliš neprosazuje.

Poté je tu ještě ona zmiňovaná 
neúnosná byrokracie…
Stále přibývá povinností, co sledovat, 
evidovat a vykazovat. Nezbytná 
administrativa je dusící zejména pro 
malé a střední NNO, jejichž personální 
kapacity jsou vždy významně slabší než 
u ostatních ekonomických subjektů. Ve 
společnosti navíc převládla atmosféra, 
kde jsou všichni předem podezřelí 
z podvodů. Proto jsou podmínky 
poskytování dotací a grantů stále 
složitější a komplikovanější. Také 
kontroly jsou častější a tvrdší, sankce 
nepřiměřené až zničující. Obecně 
lze říci, že i neziskový sektor je obětí 
zřetelné tendence minulé i současné 
vlády preferovat velké právnické osoby a 
nakládat povinnosti na ty střední a malé, 

které tak nepřímo likviduje. To nepřispívá 
k pestrosti, pružnosti, kreativitě ani 
efektivitě ekonomického prostředí. 
Koncentrace a monopolizace je naopak 
tím nejvhodnějším prostředím pro 
neprůhledné finanční transfery, korupci 
a plýtvání veřejnými zdroji. 

To nejsou zrovna dobré zprávy. Vidíte 
z těchto problémů nějaké východisko?
Ale ano, určitě! Každá krize je zároveň 
příležitostí. Měli bychom se zaměřit na 
to, co ovlivňuje život každého člověka, 
každé rodiny, každé komunity a silně se 
dotýká i celého neziskového sektoru. Je 
to obnova tradičních hodnot, respektu 
k ověřeným faktům a uznávání tradičně 
akceptovaného charakteru člověka. To, 
co dnes čteme v některých médiích, 
nebo slyšíme v politice, často i vidíme  
v postojích jednotlivých občanů, je 
dlouhodobě neudržitelné. Jako by 
mnohé, co platilo po celý náš dosavadní 
život, vlastně podle dějin i literatury 
po dlouhá staletí, najednou ztratilo 
na významu. Je to vzájemná úcta a 
láska, síla pravdy, tolerance k jinakosti, 

respekt k objektivním skutečnostem 
a uznávané normy pro charakter lidí a 
jejich vůdčích osobností.  Z kontextu 
vytržený tweet má dnes větší sílu než 
seriózní analýza, lež je běžným, dokonce 
akceptovaným nástrojem politického 
boje. Podvod či podraz nejsou důvodem 
ztráty morálního kreditu a obliby u 
širokých vrstev občanů. Většina lidí žije 
pouze přítomností, zcela zapomíná na 
minulost a bojí se budoucnosti. Přemýšlí 
o krátkodobých výhodách bez ohledu 
na dlouhodobé ztráty. Zejména v roce 
100. výročí založení republiky bychom 
měli na stále platné morální hodnoty 
nejen poukazovat, ale také podle nich 
skutečně žít. To nám dá sílu a pocit 
smyslu života. Být tady pro někoho, ať 
už v rodině, nebo v povolání, je přece 
ten nejsilnější motor, jak současné 
nepříznivé společenské tlaky ve zdraví 
a pohodě přestát. Pokud se nám podaří 
přispět ke zvratu v celospolečenské 
atmosféře, splníme klíčové poslání 
občanské společnosti. 

Děkuji za rozhovor.
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10 LET OD ZALOŽENÍ  
ASOCIACE 
NESTÁTNÍCH 
NEZISKOVÝCH 
ORGANIZACÍ 
ZLÍNSKÉHO KRAJE
Asociace NNO Zlínského kraje oslavila 
v letošním roce 10 let své existence. 
Od velmi skromných začátků, kdy 
organizaci kromě členské základny 

nikdo neznal, se v současné době 
díky svým aktivitám stala partnerem 
Krajského úřadu, Magistrátu města 
Zlín, Hospodářské komory Zlínského 
kraje i Univerzity Tomáše Bati ve 
Zlíně. V budově Zlínského klubu 204, 
kterou poskytl magistrát Asociaci 
pro své sídlo a rozvíjení činností, 
se pořádají přednášky, semináře, či 
workshopy. Sídlí zde také SOS poradna 
spotřebitelům.
S velkým ohlasem se setkala u nezis-
kových organizací i široké veřejnosti 
organizace ankety Osobnost nezisko-
vého sektoru Zlínského kraje. Na zá-
kladě návrhů neziskovek, obcí a měst 
ve Zlínském kraji se každý rok vyhod-

nocují a  následně oceňují významné 
osobnosti působící v neziskové sféře. 
Letošní, již pátý ročník, se odehrál na 
jaře v krásných prostorách zlínské rad-
nice, které jsou Asociaci poskytovány 
magistrátem zdarma. Podle vysoké 
účasti politiků a představitelů veřejné 
správy z Krajského i Městského úřadu 
při slavnostním aktu Osobnosti je vi-
dět, že si svou prací Asociace i nezis-
kové organizace ve Zlínském kraji zís-
kávají uznání a respekt.

více informací

Zajímavosti  
u našich členů
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ANNO 
JIHOČESKÉHO 
KRAJE GRATULUJE 
JIHOČESKÉMU 
CENTRU PRO 
ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÉ 
A SENIORY K 
FENOMENÁLNÍMU 
ÚSPĚCHU
Ve dnech 7. května až 4. června 2018 
návštěvníci v každém supermarketu 
a hypermarketu Tesco hlasovali pro 
jeden ze tří projektů, které byly vybrány 
v prvním kole programu Nadačního 
fondu Tesco Vy rozhodujete, my 
pomáháme.

V Jihočeském kraji se do tohoto programu 
zapojila tři pracoviště Jihočeského 
centra pro zdravotně postižené a 
seniory. Jednalo se o pracoviště v 
Českém Krumlově, Prachaticích a Táboře. 
Všechna postoupila do druhého kola, ve 
kterých vyhrála. 
Českokrumlovské pracoviště JCZPS 
připravilo projekt Obnova půjčovny 
kompenzačních pomůcek. Cílem bylo 
použít získané finanční prostředky 
na nákup nových kompenzačních 
pomůcek do půjčovny. Pro projekt 

Pohyb jako svoboda připravený 
prachatickým pracovištěm JCZPS lidé 
hlasovali v supermarketu ve Vimperku 
a hypermarketu v Sušici. Záměrem 
byl nákup MOTOmedu, léčebného 
přístroje, jenž napomáhá zlepšit či 
udržet pohyblivost svalů na rukou 
a nohou. Táborské pracoviště JCZPS 
si také připravilo projekt na nákup 
nových a moderních kompenzačních 
pomůcek do půjčovny a stejně jako 
předchozí dvě pracoviště vyhrálo. 

více informací

„Touto cestou chceme poděkovat všem, 
kteří se zapojili do programu Nadačního 
fordu Tesco Vy rozhodujete, my pomáháme 
a kteří při návštěvě některého z obchodů 
Tesco vhodili žeton do hlasovacího zařízení 
a tím podpořili vybraný projekt,“ 
dodala Ing. Michaela Spálenková, 
DiS. z Jihočeského centra pro zdravotně 
postižené a seniory, o.p.s
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PROJEKT ČESKÉ 
SOUVISLOSTI JIŽ 
ČTVRTÝM ROKEM 
PŘISPÍVÁ K 
VEŘEJNÉ DISKUZI O 
POLITICE
Zapsaný spolek České souvislosti vznikl 
v roce 2015 a ve stejném roce začal 
provozovat stejnojmenný webový 
publicistický projekt. Tato nezávislá 
platforma má za cíl zapojit se do 
veřejné diskuse o problémech České 
republiky, jejích institucí a především 
politické reprezentace. 

Autoři využívají svých zkušeností i 
odstupu, který od vybraných témat 
mají, aby nabídli nové pohledy a 
kritické hodnocení věcí, jež považují 
za důležité. Projekt oslovuje širší 
veřejnost, která má zájem o veřejné 
dění, včetně veřejné a neziskové sféry 
a světa médií.
Texty publikované na stránkách 
Českých souvislostí a šířené především 
pomocí sociálních sítí se v poslední 

době soustředí na hodnotící komentáře 
a analýzy aktuálního politického dění. 
Právě na sociálních sítích má projekt v 
současnosti přes 12 000 odběratelů a 
jeho příspěvky jsou, například v době 
voleb, viditelnou součástí veřejné 
diskuse.
Jednotliví autoři se zabývají tématy 
podle jejich aktuálnosti i podle 
vlastních preferencí. Každý z nich 
využívá možnosti vyjádřit osobní 
názor i vlastní preference. Spolek 
České souvislosti je členem Asociace 
nestátních neziskových organizací 
ČR, neboť tuto platformu považuje 
za důležitý nástroj pro komunikaci 
mezi veřejnou správou a neziskovým 
sektorem.

NÁRODNÍ 
KLASTROVÁ 
ASOCIACE 
PŘIVÍTALA 
ZÁSTUPCE 
EVROPSKÉ KOMISE
Národní klastrová asociace (NCA) na své 
9. řádné valné hromadě v květnu 2018 
v Praze přivítala dva významné hosty. 
Jedním z nich byla Silvana Jirotková, 
generální ředitelka státní agentury 
CzechInvest, která vidí CzechInvest 
jako vhodné zastřešení pro rozvoj 
koncepce klastrů v ČR v zájmu dalšího 
zvyšování konkurenceschopnosti 
naší země. Druhým hostem byla Eva 
Revilla z Evropské komise, konkrétně 
z oddělení F.2 - Klastry, sociální 
ekonomika a podnikání, GŘ pro vnitřní 
trh, která představila nový rámec 
evropské klastrové politiky. 
Kromě programů pro klastrové 
organizace (například INNOSUP 
H2020, COSME a EASME) rozvíjí 
Evropská komise také iniciativy, jako 
je Evropská platforma pro spolupráci 
klastrů (ECCP) a Evropská observatoř 
pro klastry a průmyslovou změnu 
(ECO) zaměřená na statistická data a 
hodnocení regionálních klastrových 
ekosystémů. Komise rovněž přichází s 

novým posláním pro klastry. Nejde už 
jen o jejich podporu a zdárný rozvoj. 
Komise chce využít klastry především 
jako nástroj pro realizaci dalších 
strategií, mezi něž patří průmyslová 
transformace, budování inovačních 
mezioborových hodnotových řetězců a 
strategická meziregionální spolupráce. 
Význam klastrů spatřuje také v nacházení 
synergií se strategiemi smart specializací 
a zvyšování růstu malých a středních 
podniků. Evropská komise letos pořádá 

čtyři zasedání Evropského klastrového 
politického fóra pro dialog s členskými 
státy EU a skupinou odborníků na 
vysoké úrovni pro moderní klastrovou 
politiku a její přenos do členských zemí. 
Výsledky těchto zasedání se promítnou 
do nové Strategie EU pro evropskou 
klastrovou politiku. 
Více informací o činnosti NCA 
naleznete v newsletteru: 

více informací

více informací
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ČESKÝ SVAZ 
VČELAŘŮ ZNÁ 
VÍTĚZE SOUTĚŽE 
ZLATÁ VČELA 2018
Včelařské učiliště v Nasavrkách 
zaplnilo ve dnech 25. až 27. května 
2018 celkem 36 nejlepších mladých 
českých včelařů, kteří přijeli soutěžit 
v celostátním kole soutěže Zlatá včela 
pro starší kategorii.
Prvního dne je hned po příjezdu 
čekal vědomostní test a veřejná 
obhajoba jejich samostatných prací. 
Zbytek soutěžních disciplín si splnili 
během dopoledne druhého dne. 
Kromě klasických disciplín (botanika, 
včelařské pomůcky, mikroskopování 
a praxe) je čekaly také dvě, které se 
počítaly do zvláštního bodování. 
Jednalo se o poznávání medů a 
poznávačku včelařských pomůcek 
v rámci netradičního včelaře. Šest 
nejlepších se vypravilo na včelnici 
Libáň, kde je čekal náročný boj o první 

tři místa. Měli za úkol označit trubce, 
vytvořit oddělek a přelarvovat. Výkony 
soutěžících byly velice vyrovnané, ale 
někteří to zvládli přece jen o trošku 
lépe.
První místo obhájil Marek Matulík 
z VKM Uherský Brod, druhé místo 
patří Jakubu Heiclovi z VKM Stříbro 

a bronzovou medaili získal Jan 
Materna z VKM Hostinští včelaříci. 
Tito tři posléze reprezentovali Českou 
republiku na červencovém setkání 
mladých včelařů IMYB ve Francii.

více informací
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Naši  
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Bulletin ANNO ČR č. 1– Vydavatel: Asociace nestátních neziskových organizací v České republice, z. s., redaktor: Jan Vocel, grafická úprava: Jana Švástová
Spolupracovali: Martina Berdychová, Marie Froulíková, Blanka Stará, Milena Černá, Jan Vojvodík, Gordana Turuk

Kontakty:

Adresa: Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha 1
Datová schránka: vw3etek
Telefon do kanceláře a poradny: +420 224 240 645
Email: info@anno-cr.cz
Více informace naleznete na naší webové stránce: http://anno-cr.cz/ 

Sledujte nás na sociálních sítích:

 https://www.facebook.com/ANNOCR/ 

https://twitter.com/ANNO_CR 

 https://www.linkedin.com/company/annocr/ 

 https://www.instagram.com/anno_cr/
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