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            MÍSTO ÚVODNÍKU MALÉ ZAMYŠLENÍ 

Jak dopadne naše 
Valná hromada?
Vzhledem k situaci 

jsme zvolili letošní 
mimořádnou Valnou 
hromadu - členskou 
schůzi korespon-
denčně. Je to opět 
velká zkouška aktivi-
ty našich členů. Na 
programu jsou ná-
vrhy do Regionální 
stálé konference pro území Jihočeského 
kraje (RSK JK), dále si musíme zvo-
lit nové vedení (současné s prohozením 
jedné z pozic funguje už od založení 
asociace) a další návrhy a připomín-
ky na zlepšení spolupráce všech členů 
a výboru naší asociace. Právě proto 
budeme stát před závažným rozhodnu-
tím, zda chceme či nechceme dál exis-
tovat. Hlasy sice pro pokračování čin-
nosti jsou od většiny členů, ale práce 
na společných akcích, také zapříčiněné 
současnou pandemickou situací, doslo-
va stagnují. Ani výbor nepracuje tak, 
jak by měl. Chybí tu kolektivní duch. 
Jsem si vědom, že každá organizace, 
spolek má svých existenčních problémů 
dost, ale jsou věci, které vyžadují oka-
mžité stanovisko, rozhodnutí a zapoje-
ní se do společné práce pro asociaci. 
Termín rozhodnutí byl stanoven do 30. 
dubna 2021. Věřím, že všichni se do ko-
respondenční valné hromady - členské 
schůze aktivně zapojí, navrhnou řešení, 
ale také předloží připomínky pro zlep-
šení činnosti střešní asociace jihočes-
kých neziskovek. Právě nyní se ukáže, 
jak dokážeme být aktivní, najít výcho-
diska ze současného stavu a dokázat se 
opět odrazit od pomyslného propadu.

Věřím, že občanská společnost v Ji-
hočeském kraji opět ukáže, že stále patří 
mezi ty motory neziskovek, která dokáže 
najít svou obrodu a bude opět jednou 
z nejaktivnějších v celé republice.

Jiří Riki Řeháček, předseda

KRESLENÝ HUMOR

Občanský sektor roku 2020
v České republice 

Na začátku loňského roku jsme ještě byli velcí optimisté. Byly sice predikce zpo-
malení ekonomického růstu, panovalo však přesvědčení, že prostředky plynoucí na 
podporu občanského sektoru zůstanou víceméně na úrovni roku 2019. Pokročila pří-
prava některých důležitých zákonů ovlivňujících práci nestátních neziskových orga-
nizací a schylovalo se ke složitým jednáním o jejich konečné podobě. Pokračovaly 
mediální přestřelky mezi některými neziskovkami a politiky. 

Všechny plány a očekávání vzaly za své 
s vyhlášením prvního nouzového stavu 
v polovině března. Středobodem všeho dění 
se od té doby stal boj s pandemií covid-19. 
Následující měsíce přinesly celé společnosti 
řadu těžkých zkoušek a výzev. Občanský 
sektor v nich obstál a prokázal nejen svoji 
potřebnost, ale též vitalitu a adaptabilitu. 

Stát se na nástup pandemie nedokázal do-
statečně připravit. V prvních týdnech chy-
běly zejména respirátory, dezinfekce a další 
ochranné prostředky. Neziskovky se zapo-

jily do výroby a distribuce roušek, zajišťo-
valy nákupy i další potřebnou pomoc pro 
seniory a další osoby ze zvlášť ohrožených 
skupin. Přitom se samy musely vyrovnávat 
s nejrůznějšími omezeními a hledat nové 
způsoby zajišťování svých aktivit a služeb. 
Zvláště v prvních měsících pandemie se 
přitom mohly opřít o širokou podporu ve-
řejnosti. Postupem času se však solidarita 
začala vytrácet. Na vině byly prohlubující 
se ekonomické potíže celých odvětví i ne-
zvládání situace ze strany státu a politiků. 

Pokračování na straně 6
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OMEZENÁ NABÍDKA

MŮŽETE MÍT PĚKNÝ DÁREK
PRO SVÉ NEJBLIŽŠÍ 

Ke konci roku 2020 vyšla nízkonákla-
dová publikace kresleného humoru pod 
aktuálním tématem Rouškování. Autor 
tady v sedmdesáti kresbičkách humor-
ně poukazuje na různá úskalí současné 
problematiky s covidem-19. 

Nezaváhejte! Některé kreslené vtipy 
znáte i z našeho Občasníku. Pokud máte 
zájem, pak jeden výtisk stojí 100 Kč + 
poštovné (1-2 publikace 30 Kč)

Není nic jednoduššího. Stačí na účet 
1011705537/6100 poslat částku 130 Kč 
(230) a do poznámky napsat Jméno, pří-
jmení a celou svou adresu s PSČ a tele-
fonem (kdyby byl problém)

Ještě máme v redakci také několik vý-
tisků předcházející publikace Kreslení 
je pro mne radost i autoterapie, která 
obsahuje neuvěřitelných sto vtipů, aktu-
álních situací (také za 100 Kč + poštov-
né).                                                        -red- 

KRESLENÝ HUMOR

NEZAPOMENEME
Odešel kamarád Jiří Stegbauer – Jura, nositel sedmého stup-

ně Březového lístku, básník a nakladatel Magnet-Press, Ostrov 
(převážně literatura pro děvčata a chlapce), významný propa-
gátor díla Jaroslava Foglara.

* 7. ledna 1949 - + 1. března 2021

Básník Jura odešel ve svých 72 letech

Jsem rád, že jsme se s Jurou znali a byli 
blízcí přátelé. Mrzí mě to, ale už nyní ne-
čekaně zasedl k táborovému ohni s Jestřá-
bem, Galénem, mým taťkou Mimoňským 
Balú, mamkou Dobrou Vílou, strejdou 
Sváťou Hrnčířem a ostatními a dívají se na 
nás shora jak nyní bojujeme s pandemií. Při 
které nesmíme zapomínat na své nejbližší, 
na Přátelství rozrůzněných a hledání toho, 
co nás spojuje, nevyhledávat to, co nás roz-
děluje. 

Jura byl velkým životním optimistou, 
básníkem a hlavně propagátorem klukov-
ských snů, jak o nich psali Jestřáb nebo 
Sváťa Hrnčíř či můj taťka. Jsem rád, že 
Bůh tomu chtěl, abychom my dva se se-

tkali, našli k sobě 
pouta, která vydr-
žela do konce jeho 
odchodu. Pamatuji 
si, že ještě letos v 
lednu byl ještě plný 
života, plánů ... a za 
dva měsíce všechno bylo jinak. Juro, zapá-
lil jsem si za tebe svíčku a několik hodin 
vzpomínal na společná setkání a naše pl-
nohodnotné hovory. V mém srdci zůstaneš 
a děkuji ti, že jsi tady byl a zanechal jsi za 
sebou nesmazatelnou tlustou čáru pokory, 
ale i vzdoru, velkého přátelství a otevře-
nosti....

Jiří Riki Řeháček



3SNAŽÍME SE POMÁHAT VŠEM NEZISKOVKÁM V JIHOČESKÉM KRAJI, KTERÉ O POMOC MAJÍ ZÁJEM

Kam se obrátit 
o radu, ale i o pomoc
Asociace nestátních neziskových 

organizací Jihočeského kraje ve 
spolupráci s Asociacemi Jihomo-
ravského a Zlínského kraje realizuje 
bezplatné právní, daňové, grantové 
a účetní poradenství pro naše členy.

Funguje také projekt Poradenství 
pro NNO, část bezplatná interneto-
vá poradna – poradna@annojmk.
cz (právní, daňové, grantové a účet-
ní poradenství), jehož garantem je 
Asociace nestátních neziskových 
organizací Jihomoravského kraje za 
podpory Ministerstva pro místní roz-
voj České republiky. Partneři projek-
tu jsou tři krajské střešní organizace 
– Asociace nestátních neziskových 
organizací Jihočeského, Jihomo-
ravského a Zlínského kraje.

Více informací lze najít na webo-
vých stránkách http://www.annojmk.
cz/poradenství, kde je vše rozdělené 
do oblastí:
1) PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
2) DAŇOVÉ PORADENSTVÍ
3) GRANTOVÉ PORADENSTVÍ
4) ÚČETNÍ PORADENSTVÍ
5) KNIHOVNIČKA DAŇOVÁ

Také lze využít bezplatné porad-
ny Asociace nestátních nezisko-
vých organizací České republiky.

Také od roku 2016 funguje projekt 
PORADENSTVÍ PRO NESTÁT-
NÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE, 
část bezplatná internetová poradna. 
Svými dotazy i mj. pomůže lépe za-
cílit oblasti, kterým se poradna může 
detailněji věnovat.

Své individuální otázky můžete 
směrovat na info@anno-cr.cz

Také tady je poradna rozdělena 
do čtyřech oblastí:

1) Právní poradna (právo a zákony)
2) Daňová poradna (finance a účet-

nictví)
3) Účetní poradna
4) Grantová poradna /granty
Navíc zde také najdete užitečné od-

kazy, které se mohou hodit při řešení 
různých situacích.

POMOC NEZISKOVKÁMSOCIÁLNÍ SLUŽBY
Letošní odborné sociální poradenství

PÍSEK - Nouzový stav a koronavirová krize zasáhl 
všechny z nás, ale i přes veškerá omezení, opatření 
a uzavírání nadále poskytujeme odborné sociální po-
radenství a pomáháme osobám se zdravotním posti-
žením, seniorům a jejich rodinným příslušníkům, ve 
všech našich poradnách na území Jihočeského kraje. 

Pokud potřebujete naše odborné pora-
denské služby, nebojte se nás kontaktovat a 
navštívit. Dodržujeme všechna protiepide-
miologická opatření, používáme ochranné 
pomůcky a pravidelně naše poradny des-
infikujeme, abychom snížili riziko nákazy 
na minimum. Za současné situace je dob-
ré se k nám na schůzku předem objednat, 
abychom předešli shromažďování více osob 
najednou a zajistili tím bezpečí naše i na-
šich klientů. 

Rádi Vám pomůžeme v široké škále ob-
lastí, mezi které patří mimo jiné např. pří-
spěvek na péči, daňové a poplatkové úlevy 
pro osoby se zdravotním postižením, dávky 
pro osoby se zdravotním postižením, dáv-
ky hmotné nouze, poradenství v oblasti 
kompenzačních pomůcek, péče v domácím 
prostředí či důchodové pojištění. Aktuálně 
nejvíce řešíme a pomáháme s registrace-
mi k očkování proti onemocnění covid-19, 
podáváme informace, které s očkováním 
souvisí a občané často nevědí, např. to, že 
po očkování musíte vyčkat na místě 30 mi-
nut. Také Vám vysvětlíme, jak je od roku 
2021 se zakoupením elektronické dálniční 
známky i osvobozením od nutnosti užívání 
dálniční známky pro držitele průkazů ZTP 
či ZTP/P. Rádi Vám také pomůžeme při se-
psání písemností, se kterými si nevíte sami 
rady.

Kontakty na jednotlivé pracovníky a pra-
coviště najdete na našich webových strán-
kách www.jczps.cz. Všechna naše pracovi-
ště jsou bezbariérová a poskytované služby 
jsou bezplatné. Poskytnuté poradenství 
může být také anonymní.

Neváhejte nás kontaktovat, jsme tu pro 
Vás. 

Naše odborné sociální poradenské služ-
by jsou finančně podporovány Jihočeským 
krajem.
Mgr. Tereza Marková, vedoucí poradny 
pro zdravotně postižené a seniory v Písku

Nezapomínejte 
na příspěvky do Občasníku
Vážení členové Asociace nestát-

ních neziskových organizací Jiho-
českého kraje, prosíme vás, neza-
pomeňte pravidelně informovat 
o své aktuální činnosti a připravo-
vaných akcích v našem společném 
Občasníku. 

Přitom neopomeňte, že pozvánky 
musí být nejméně na následující mě-
síc (aktuálnost informace). Lze také 
informovat o aktuálních akcích, kte-
ré právě proběhly... (rozsah textu má 
být 10 až 15 řádků na jednu akci ve 
Wordu + fotografie zvlášť v JPG for-
mátu).                                    redakce
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KRESLENÝ HUMOR

DĚTI A MLÁDEŽ
AICM a ZIPCEM pokračují na společném projektu

I přes nepříznivý pandemický vývoj a nemožnost setkávat se se slovenskými kole-
gy pokračuje Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v Čes-
ké republice (AICM ČR) ve spolupráci se slovenskou nestátní neziskovou organiza-
cí Združenie informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike 
(ZIPCEM) již druhým rokem v realizaci projektu, podpořeného programem EU 
ERASMUS+, „Mapa příležitostí pro mládež v neformálním vzdělávání“. 

V roce 2020 jsme absolvovali prvotní 
schůzky, rozdělili si úkoly a následně pro-
běhla důležitá fáze dotazníkového sběru 

dat pro vznikající web. V současné době 
pokračujeme na tvorbě náplně webu v ob-
lastech vzdělávání, aktivního občanství, 

práce a kariéry, vzdělávacích mobilit pro 
mládež a dospělé, zdraví, životního prostře-
dí a ochrany lidských práv. Souběžně pro-
bíhá také samotná tvorba webu po grafické 
a uživatelské stránce. 

Samotná stránka by měla spatřit světlo 
světa v dubnu tohoto roku a nás čekají další 
zajímavé fáze mezinárodního projektu. 

Jan Čermák, CPDM 
Český Krumlov, AICM ČR

Doučování a pomoc s on-line výukou
Již od konce října loňského roku, kdy začalo být jasné, že nejen žáci základních 

škol se do školních škamen hned tak nevrátí, začalo CPDM, o.p.s. nabízet pomoc 
s on-line výukou českokrumlovským dětem. 

PRO ROK 2021

Dalším z iniciátorů byla také místní ZŠ 
T. G. Masaryka, která se na nás se žádostí 
o takovou pomoc obrátila. 

Od té doby dvě naše pracoviště, NZDM 
Bouda a ICM, nabízejí a realizují pravidel-
nou pomoc s úskalími virtuální výuky, ale 
i doučování v oblastech, které nejsou dětem 
jasné. 

Děti z prvního i druhého stupně k nám 
většinou na denní bázi, s ohledem na mo-

mentální protiepidemická opatření, dochá-
zejí v proměnlivém počtu okolo desítky 
zájemců. 

Celkově si tuto pracovní náplň a její vý-
sledky pochvalují nejen pracovníci CPDM, 
o.p.s., ale zejména rodiče a v neposlední 
radě také děti, které oceňují příjemnou 
změnu v on-line rutině.                                                                     

Jan Čermák, CPDM Český Krumlov 

Česko-Bavorské stipendia a grantové programy
Informace o stipendijních a granto-

vých programech Česko-bavorské vyso-
koškolské agentury a informace o nabíd-
ce dalších institucí v oblasti česko-bavor-
ské spolupráce ve vysokém školství  

STIPENDIJNÍ PROGRAMY 
NA ROK 2021:
* stipendia na kurzy němčiny a odborné 

letní školy v Bavorsku,
* stipendia na kurzy češtiny a odborné 

letní školy v ČR,
* stipendia na studijní a výzkumné poby-

ty v ČR,
* stipendia na stáže v ČR.
GRANTOVÉ PROGRAMY 
NA ROK 2021: 
* „Bayerisch-tschechische Sommer-/

Winterschulen 2021“ – program podpory 
pro bilaterální letní/zimní školy s účastí 
studentů z obou zemí (žádost podává ba-
vorská VŠ),

* Bayerisch-tschechische akademische 
Projekte 2021 – program podpory česko-
-bavorských akademických projektů, jako 
jsou např. konference, workshopy, menší 
výzkumné projekty nebo příprava meziná-
rodních projektů (žádost podává bavorská 
VŠ),

* Mobilitätsbeihilfen Tschechien 2021 – 
příspěvky na studijní, přednáškové a vědec-
ké pobyty v Bavorsku, resp. v České repub-
lice (žádost podává bavorská VŠ).

Více informací na www.btha.cz        -red-
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LEDAXNEPŘEHLÉDNĚTE

TŘEBOŇ - Středisko Pečovatelské služ-
by Ledax je na nové adrese. Od od 1. dubna 
2021 ho najdete na nové adrese: Táboritská 
1288. Ostatní kontakty zůstávají stejné: 
e-mail: jan.pech@ledax.cz, telefon 721 388 
673.                                     Ing. Jan Pech, 

vedoucí střediska PS Ledax Třeboň

Individuální aktivizace 
v Ledaxu 

TÝN NAD VLTAVOU - I tak vypadá 
naše podpora k samostatnosti: činnost, kte-
rá je pro mnohé z nás samozřejmostí, je pro 
naši uživatelku neuvěřitelný výkon a pro 
paní pečovatelku velká odměna za její prá-
ci. Poděkování patří uživatelce paní Matou-
šové a pečovatelce paní Šmausové.

Bc. Naděžda Podhorcová, 
vedoucí střediska 

Ledax má nový e-shop
JIŽNÍ ČECHY - Domácí hospic Ledax 

poskytuje péči nevyléčitelně nemocným 
a umírajícím na Českobudějovicku, Čes-
kokrumlovsku a Kaplicku. Cílem je, aby 
nemocní mohli prožít poslední chvíle živo-
ta doma se svými blízkými. Výrobky, které 
najdete na shop.ledax.cz, vznikají pod ru-
kama seniorů. Veškeré finanční prostředky 
získané z prodeje jdou na provoz Domácího 
hospice Ledax.          Ing. Eliška Hájková, 

ředitelka Ledax o.p.s.

Nová výzva pro nestátní neziskové organizace
REGIONÁLNÍ STÁLÁ KONFERENCE PRO ÚZEMÍ 

JIHOČESKÉHO KRAJE PŘIPOMÍNÁ - Ministerstvo pro 
místní rozvoj vyhlásilo výzvu pro nestátní neziskové organiza-

ce. Připraveno je pro ně 35 milionů korun. Žádosti budou přijímány do 7. dubna 2021.
Výzva k podávání žádostí o dotace v roce 

2021 se týká následujících oblastí: Podpora 
a ochrana veřejného zájmu na úseku bezba-
riérového užívání staveb, Metodická pod-
pora poradenství v oblasti bydlení, Udrži-
telný rozvoj regionů, měst a obcí, Udrži-
telný rozvoj cestovního ruchu na celostátní 
úrovni.

Žadateli o dotaci mohou být nestátní 
neziskové organizace se sídlem v České 
republice: spolek, ústav, obecně prospěšná 
společnost, nadace a nadační fondy. V rám-
ci hodnocení budou vybrány a podpořeny 
pouze žádosti o dotace na projekty z výše 
uvedených oblastí podpory a zároveň spa-

dající do působnosti Ministerstva pro míst-
ní rozvoj. 

* Podpora a ochrana veřejného zájmu na 
úseku bezbariérového užívání staveb

* Metodická podpora poradenství v ob-
lasti bydlení

* Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí
* Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na 

celostátní úrovni
Lhůta pro doručení žádosti začíná bě-

žet dnem 5. března 2021 a končí 7. dubna 
2021.

Informace jsou poskytovány na adrese:    
nno@mmr.cz.

J.R. Řeháček

Na území Jihočeského kraje v roce 2020 vykonávalo svou činnost šestnáct Místních 
akčních skupin (MAS). Zároveň některé obce v ORP Dačice náleží do území MAS 
Jemnicko (z Kraje Vysočina). Samotná realizace všech SCLLD by měla souhrnně 
přinést do Jihočeského kraje přibližně 1,4 mld. Kč. 

Místní akční skupiny fungují dobře

Strategie v Jihočeském kraji jsou zaměřené 
na podporu Zemědělství (PRV) – zemědělská 
a nezemědělská činnost, infrastruktura, les-
nictví, meliorace apod.; Občanská vybavenost 
(IROP) – cyklostezky, bezpečná doprava, vzdě-
lávání, kulturní dědictví, péče o zdraví, sociál-
ní inkluze a sociální podnikání; Zaměstnanost 
(OP Z) – sociální služby a začleňování, zaměst-
nanost, sociální podnikání, prorodinná opatření 
a Životní prostředí (OP ŽP) – výsadba dřevin, 
ÚSES, protierozní opatření, sídelní zeleň.

V roce 2020 jihočeské MAS realizovaly 16 
s t r a t e g i í 
C L L D -
předložily 
60 projektů 
o celko-
vé alokaci 
464 629 
000 korun.

Byl také 
n a s t a r t o -
ván proces 
p ř í p r a v y 
n o v ý c h 
s t r a t e g i í 
CLLD na 
programo-
vé období 
2021–2027. 

V Ji-

hočeském kraji jsou MAS realizátory většiny 
projektů místních akčních plánů rozvoje vzdě-
lávání (MŠMT ČR, program OP VVV) a záro-
veň mateřským, základním, praktickým a zá-
kladním uměleckým školám na svých územích 
bezplatně poskytují pomoc s realizací projektů 
tzv. Šablon. 

Většina MAS spolupracuje také se svaz-
ky obcí, Jihočeskou hospodářskou komorou 
či vysokými školami, destinačními oblastmi 
a poskytuje širokou škálu poradenství pro své 
regiony.                                                       -red-
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Občanský sektor roku 2020 v České republice 
Dokončení ze strany 1

Podzimní měsíce tak byly spíše ve znamení 
nejistoty, nedůvěry a všeobecného napětí, 
což se odrazilo i na míře podpory a důvěry 
veřejnosti vůči neziskovému sektoru.

Podle Českého statistického úřadu bylo 
v České republice na konci roku 2020 evi-
dováno celkem 135 465 nestátních nezis-
kových organizací. Z toho bylo 125 051 
spolků (včetně pobočných), 2 518 obecně 
prospěšných společností, 1 286 ústavů, 529 
nadací a 2 067 nadačních fondů a 4 014 evi-
dovaných právnických osob (církevních ne-
ziskovek).

Právní prostředí
Zákony upravující vznik a registraci ob-

čanského sektoru zůstávají již několik let 
prakticky beze změn. K rekodifikaci sou-
kromého práva došlo v roce 2014, v někte-
rých ohledech se tak praxe stále ještě usta-
luje. Stále je ve veřejném rejstříku velké 
množství spolků, které jsou ve skutečnosti 
již neaktivní. Ministerstvo spravedlnosti 
tyto subjekty opakovaně oslovovalo a mo-
hou využít zjednodušený postup likvidace, 
přesto se stav spolkového rejstříku zlepšuje 
jen velmi pomalu.

Provoz 
Právní úprava si všímá spíše správní 

struktury neziskovek, do podoby manage-
mentu příliš nezasahuje. Nijak též neome-
zuje šíři a výběr oblastí působení. Účetnic-
tví a obecně výkaznictví neziskovek je slo-
žitější než u komerčních subjektů. Původně 
se tak stát snažil hlídat využívání daňových 
benefitů. S vysokou administrativní zátě-
ží se potýkají především organizace, které 
získávají prostředky z veřejných zdrojů.

Administrativa
Organizace mají možnost být aktivní ve 

veřejném prostoru a zaujímat kritické po-
stoje. V roce 2020 však docházelo k ome-
zování veřejných akcí v souvislosti s opat-
řeními proti pandemii covid-19. Objevily 
se též názory, že prodlužování nouzového 
stavu a s ním spojený zákaz shromažďová-
ní vládě vyhovují. I přes omezení nicméně 
proběhly další demonstrace organizované 
spolkem Milion chvilek pro demokracii, 
kterých se zúčastnilo až několik tisíc lidí. 

Docházelo k autocenzuře především 
v organizacích, které jsou silně závislé na 
prostředcích z veřejných zdrojů. Dotační 
a grantové procesy nejsou vždy vnímány 
jako dostatečně transparentní.   

Daně 
Veřejně prospěšné aktivity neziskovek 

jsou osvobozeny od daně z příjmů. Ekono-
mické aktivity však tomuto zdanění podlé-
hají. Rozlišování činností přitom stále vede 
k určitým těžkostem. Dárci podporující ne-
ziskovky mají možnost si, v rámci zákonem 
stanovených limitů, snížit o tuto podporu 
základ pro výpočet daně z příjmů. Oproti 
roku 2019 se zvýšila možnost odpočtu darů 
z 10 % pro právnické a 15 % pro fyzické 
osoby na jednotných 30 %, a to po dobu 
dvou let. Příslušná novela daňového záko-
na vznikla jako reakce na problematiku co-
vid-19.  

Přístup ke zdrojům
Platné zákony umožňují, aby neziskovky 

získávaly prostředky za poskytované služ-
by nebo zboží. Mohou se i ucházet o zakáz-
ky státní správy nebo samospráv. Možnost 
zohlednění sociálních dopadů byla nově 
vložena i do Zákona o zadávání veřejných 
zakázek (134/2016 Sb.). V praxi se však 
tyto přístupy prosazují pomalu. 

Právní základna
Právníků, kteří dobře znají specifika ob-

čanské společnosti je jen velmi omezené 
množství. Právní poradenství tak často po-
skytují i ti, kteří s problematikou nejsou do-
statečně obeznámeni. To má vliv například 
na kvalitu zakládacích dokumentů. Někteří 
právníci nabízejí neziskovým organizacím 
služby pro bono nebo za nekomerční ceny 
a zastupují NNO při soudních sporech  
(např. společnost Frank Bold). Existují také 
on-line poradny provozované některými 
střešními organizacemi, kde lze najít po-

měrně spolehlivé informace a odpovědi na 
nejčastější otázky. 

Získávání podpory
Neziskovky věnovaly v minulých letech 

zvýšenou pozornost budování vztahů se 
svými podporovateli. V roce 2020 se tento 
trend zkomplikoval probíhající pandemií. 
Většinu veřejných aktivit nebylo možné re-
alizovat a budování vztahů se také přesunu-
lo více do on-line prostoru. 

Řada organizací dokázala zmobilizovat 
své příznivce a dobrovolníky zejména bě-
hem jarních měsíců. Na začátku pandemie 
zajišťovaly NNO v součinnosti s nimi na-
příklad šití a distribuci roušek, roznášení 
potravin seniorům nebo pomoc přetíženým 
zdravotníkům. Soudržnost mezi lidmi se 
v řadě případů promítla i do utužení vztahů 
mezi NNO a jejich příznivci. V důsledku 
chaotických nařízení vlády a nezvládání 
pandemie se však tento pocit sounáležitosti 
začal během podzimních měsíců ze společ-
nosti vytrácet. Převládly nedůvěra a napětí. 

Strategické plánování
Většina neziskovek má písemně defino-

vané poslání nebo účel. Stále však platí, že 
strategické plánování a řízení je doménou 
spíše větších a profesionálnějších organi-
zací. Většina klasických strategicky neplá-
nuje, ani nepoužívá nástroje strategického 
řízení. 

Řada organizací, které se strategickému 
plánování věnují, musela své plány v roce 
2020 zásadně přehodnotit a přizpůsobit se 
nové situaci (kontakty s lidmi). 

Často se však stává, že jsou neziskovkám 
vnucovány přístupy, které pro ně nejsou 
vhodné. 
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V uplynulém roce se též projevilo, že 
v důsledku krize neměli mnohé organizace 
kapacitu se tématu dopadů věnovat, a tak 
nemají jistotu dlouhodobějšího financová-
ní. Navíc musely reagovat na zcela speci-
fickou skutečnost koronavirové krize, která 
přinesla výpadky zdrojů i zvýšené náklady.

Vnitřní řízení
Ze zákona je nejvolnější úprava spolků, 

u kterých se předpokládá, že si o svém 
vnitřním uspořádání rozhodnou především 
samy.  V případě nadací, nadačních fondů, 
které slouží k poskytování služeb (ústa-
vy, obecně prospěšné společnosti) zákon 
vymezuje pravomoci a působnost jednot-
livých orgánů. V praxi však často správní 
a kontrolní orgány (správní rada, dozorčí 
rada) existují spíše jen formálně a celá tíže 
provozu i správy leží na výkonné složce. 

Zaměstnanci 
Stálé placené zaměstnance má jen menší 

část neziskovek (zhruba 7 – 10 % jsou pro-
fesionalizované). Řízení lidských zdrojů 
souvisí s mírou profesionalizace organi-
zace (týká se i řízení dobrovolníků). Zá-
jem o dobrovolnickou práci v souvislosti 
s pandemií Covid-19 vzrostl. Výše mezd 
v občanském sektoru je dlouhodobě výraz-
ně podprůměrná. V neziskovkách většinou 
pracují lidé, kteří mají ještě další motivace, 
než jsou finance. Kvalifikovaní zaměstnan-
ci jsou většinou v oblastech účetnictví a fi-
nančního řízení. IT služby zajišťují častěji 
externisté nebo dobrovolníci. Vlastní práv-
níky zaměstnávají jen největší neziskovky.  

V roce 2018 měla občanská společnost 
116 991 zaměstnanců, což je zhruba 10% 
nárůst oproti roku 2017 (106 347 zaměst-
nanců). Průměrná mzda také rostla, i když 
stále nedosahuje celostátního průměru. 
Počet odpracovaných hodin dobrovolníky 
vzrostl v roce 2018 meziročně o 2,6 % na 
56,9 mil. (55,4 mil. v roce 2017). Přes 40 % 
dobrovolníků pracovalo pro NNO pravidel-
ně, téměř 48 % nepravidelně a pouze 11 % 
jednorázově. Pokud jde o typ práce, z téměř 
47 % představovaly administrativní činnos-
ti, provozní nebo řemeslné práce; 22% prá-
ce řídicí a odborné a 31 % práce pomocné 
a nekvalifikované.

Technická vybavenost
Neziskovky jsou většinou dostatečně 

technicky vybavené. Používání internetu 
je samozřejmostí a není nijak omezováno. 
V efektivitě využívání moderních techno-
logií jsou přesto velké rozdíly. Záleží na za-
měření organizací a do jisté míry i na úrov-
ni jejich profesionalizace. 

Finanční zajištění
Občanský sektor je dlouhodobě podfi-

nancovaný, vláda dlouhodobě neplní své 

sliby týkající se financování veřejně pro-
spěšných služeb. Rok 2020 přinesl nestabi-
litu a nejistotu též pokud šlo o vlastní zdro-
je a podporu soukromých dárců.

Domácí podpora
Souhrnné údaje týkající se financová-

ní nestátních neziskových organizací jsou 
těžko dostupné. Neexistuje jeden zdroj, kde 
by bylo možné získat spolehlivé informace 
o financování z veřejných zdrojů, podobně 
chybí jednotná evidence podpor od soukro-
mých dárců. Je tak nutné pracovat s dílčí-
mi údaji z různých zdrojů, které jsou navíc 
shromažďovány dle různých metodik. 

Podle Mapy dárcovství 2020, kterou 
zpracovává Fórum dárců přispěli soukromí 
dárci celkovou částkou 8,1 mld. Kč. Z toho 
2,4 mld. představovaly dary od individu-
álních dárců, 3,9 mld. dary od firemních 
dárců a 1,8 mld. dosáhla podpora od nadací 
a nadačních fondů. 

V roce 2020 byla schválena nová pravidla 
pro rozdělování dotací ze státního rozpoč-
tu, která přinášejí možnost kofinancovat 
podpořené projekty formou dobrovolnické 
práce. Pokračovala také diskuze o možnos-
tech modernizace zákona o veřejných sbír-
kách.

Během jarních měsíců se v souvislosti 
s první vlnou pandemie covid-19 objevila 
velká vlna podpory ze strany velkých i ma-
lých firem. 

Provedené průzkumy ukázaly, že mezi 
občanskou společností vládne nejistota. 

Většina spolků (zejména zájmových) je 
závislá především na členských příspěv-
cích. Organizace působící v oblasti veřejně 
prospěšných služeb jsou do velké míry zá-
vislé na veřejných zdrojích, neboť od nich 
veřejná správa de facto formou dotací  ob-
jednává zajišťování těchto služeb. 

Zahraniční podpora
Tvoří už dlouhodobě jen malou část fi-

nancování. Také organizací, které tyto 
zdroje využívají je jen omezené množ-
ství. Prostředky z fondů EU a souvisejí-
cích (např. z Finančního mechanismu EHP 
a Norska) nelze považovat za čistě zahra-
niční zdroje. Čerpání těchto prostředků je 
rovněž omezené, a to zejména kvůli složité 
administrativě a neochotě úřadů, které tyto 
prostředky spravují, podporovat malé pro-
jekty.   

Fundraising
Soustředění na získávání podpory v bez-

prostředním okolí a budování znalosti ne-
ziskovek v jejich komunitách, byly v minu-
lých letech určitým trendem. Opatření sou-
visející s pandemií covid-19 však znamena-
la zásadní změnu a není jasné, jestli dojde 
k navázání na předchozí vývoj. 

Vlastní příjmy
Tržby za prodej vlastních výrobků a slu-

žeb jsou důležitou složkou financování. 
Většinu své produkce však nabízejí za ne-
tržní ceny. Problémem je, že stále platí, 
že vymezení sociálních podniků je pořád 
nejasné. 

Spolupráce s vládou,
centrálními 

a místními úřady 
a samosprávami 

Zástupci neziskovek mají možnost po-
dílet se na připomínkování zákonů, tvorbě 
politik a dalších strategických a koncepč-
ních materiálů jak na místní tak na centrál-
ní úrovni. Pro zapojení neziskovek existují 
formalizované procesy a stabilně fungující 
platformy. Poradním orgánem vlády, kde 
se zástupci občanské společnosti setkáva-
jí se zástupci jednotlivých ministerstev je 
Rada vlády pro nestátní neziskové organi-
zace, které předsedá přímo předseda vlá-
dy. Různé pracovní a poradní orgány však 
vznikají dle potřeby na místní i centrální 
úrovni. Sektor naráží spíše na problém, 
že není vždy schopen tuto nabídku využít 
a na daná místa nominovat zástupce, kteří 
by měli dostatečnou odbornost nebo dis-
ponovali dostatkem času se problematice 
věnovat. Členství v poradních, pracovních 
a participativních orgánech totiž nebývá 
nijak honorované a pro neziskovky předsta-
vuje určitou zátěž. 

V roce 2020 se v podstatě zastavily práce 
na důležitých zákonech, které by ovlivnily 
činnosti nestátního neziskového sektoru. 
Prioritou vlády i samospráv bylo zvládnutí 
pandemie covid-19. 

Prosazování změn
V roce 2020 vznikala řada iniciativ vyja-

dřujících nespokojenost s nařízeními vlády, 
které se týkají pandemie (např. iniciativa 
Chcípl PES, která popírá prezentovaná data 
o pandemii a usiluje o otevření služeb). 
Ovlivňovat politická rozhodnutí se jim však 
dařilo jen minimálně.

Pokračují nicméně snahy některých po-
litiků delegitimovat, případně zákonem 
omezit činnost vybraných neziskovek nebo 
hnutí. Příkladem jsou návrhy poslanců SPD 
usilující o větší kontrolu příjmů, které mají 
neziskovky ze zahraničních zdrojů a příjmů 
organizací „jejichž předmětem činnosti je 
podpora rovných příležitostí žen a mužů, 
problematika sexuálních menšin nebo prá-
ce s žadateli o azyl“.

Rozsah zboží a služeb
NNO poskytují a zajišťují široké spek-

trum služeb. Jejich rozsah a zaměření do-
vedou velmi pružně uzpůsobovat aktuální 
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situaci a potřebám svých cílových skupin. 
Toto se ukázalo právě v souvislosti s pande-
mií covid-19. Zajišťují sociální a zdravotní 
služby, dokázaly se rychle adaptovat a po-
moc nepřerušily ani v krizových podmín-
kách svým cílovým skupinám. 

Příznivci a klienti
Služby NNO jsou běžně dostupné i nečle-

nům. Zaměřující se na poskytování svých 
služeb většinou nefungují na členském 
principu. Pomáhají tam, kde je o jejich po-
moc zájem.

Podpora a uznání vlády
Oceňování práce neziskových organizací 

do značné míry závisí na stranické přísluš-
nosti politiků, což platí pro národní i místní 
úroveň. Představitelé stran z pravého i le-
vého okraje politického spektra mají kritiku 
neziskových organizací jako část své agen-
dy. 

V roce 2020 se tento trend ještě pro-
hloubil. Naproti tomu politici standardních 
a vládnoucích stran v roce 2020 práci nezis-
kových organizací více oceňovali. Zejména 
pak v jarních měsících, kdy vyzdvihovali 
jejich podíl na zvládání pandemie.  Je však 
třeba zdůraznit, že uznání zaznívalo spíše 
jen v případech, kdy neziskové organizace 
pomáhaly s naplňováním politik a záměrů 
veřejné správy či vypomáhali tam, kde ve-
řejná správa selhala. V případě názorových 
střetů i politici standardních stran sahali 
k tvrzením zpochybňujícím legitimitu ob-
čanské společnosti nebo způsoby jejich fi-
nancování. 

Vzdělávání 
Česká republika se potýká s nedostatkem 

expertů na občanský sektor, což je dáno 
tím, že témata spojená s NNO nemají do-
statečné zastoupení ve vzdělávacím systé-
mu. 

V uplynulém roce se velká část vzdělá-
vání i networkingu překlopily do on-line 
prostoru. Funguje i neformální předávání 
zkušeností prostřednictvím sociálních sítí. 
On-line forma však nedokáže dosavadní 
nabídku a formy vzdělávání nahradit zcela. 
S problémy se potýkaly například organi-
zace věnující se sportovním nebo volno-
časovým aktivitám dětí. Obtížné bylo také 
zajistit povinné vzdělávání například pro 
pracovníky v sociálních službách.

Nevyužitý zůstává potenciál univerzit 
a vysokých škol, které by mohly nezisko-
vým organizacím poskytovat kvalitní vzdě-
lávání například v ekonomických tématech. 
Tyto dva sektory se však nedaří efektivně 
propojovat. 

Veřejný obraz
Zájem médií o NNO a jejich práci se po-

stupně zvyšoval s vyostřující se politickou 

situací, dále vzrostl během jarních měsíců 
v souvislosti s první vlnou pandemie. Pozi-
tivní zprávy o činnosti neziskovek přináše-
la veřejnoprávní i některá soukromá média 
(Seznam, Aktuálně). 

Aktivní však byla i populistická a dez-
informační média (Parlamentní listy, 
Aeronet, Sputnik). Šířila dezinformace 
o nečinnosti občanské společnosti, jejich 
financování na úkor potřebných a dokon-
ce o jejich propojení s údajnými strůjci 
pandemie z řad světových miliardářů. Po-
larizace médií odrážela polarizaci společ-
nosti. Organizace zaměřené na fakt-check 
a boj s dezinformacemi se pak vzhledem 
k nárůstu množství nepravdivého obsahu 
na sociálních sítích souvisejícího s pande-
mií potýkaly s větším množstvím negativní 
kritiky a obviněními z cenzury. 

Vnímání veřejností 
Část veřejnosti vnímá NNO pozitivně, 

především díky osobním zkušenostem. 
Část je ovlivněna negativními vyjádřeními 
některých politiků nebo informacemi v ně-
kterých médiích. 

Podle průzkumů, které provádí Centrum 
pro výzkum veřejného mínění AV ČR, dů-
věřuje NNO jen asi třetina dotázaných. Je 
však otázka, do jaké míry jsou výsledky 
tohoto průzkumu vypovídající, zda byli 
např. dotazovaní dostatečně seznámeni, co 
je nestátní nezisková organizace. Průzkum, 
který provedla organizace Glopolis ukázal, 
že přístup obyvatel je mnohem diferenco-
vanější a nedůvěra či přímo odpor projevují 
hlavně k organizacím určitého zaměření  
(integrace cizinců a menšin, postavení žen, 
ekologie, fungování státu a demokracie).

Vnímání vládou 
a podniky

Napadání NNO ze strany vládních politi-
ků v roce 2020 zesláblo. Zvláště na nižších 
úrovních dokázali politici ocenit pomoc 
při zvládání pandemické krize. Na úrovni 
vlády byla nejprve patrná nechuť dělit se 
o úspěchy při zvládání první vlny pande-
mie a projevit uznání NNO za jejich práci. 
V dalších měsících, kdy došlo ke zhoršová-
ní situace se už neziskovky dostaly mimo 
zorné pole vládních politiků.

Ve veřejné debatě stále rezonoval pojem 
„politické neziskovky“, které se jen jako 
neziskovky tváří, ale jsou zákonem podpo-
rované podle členů, preferencí apod.

Vztahy s veřejností
Vztahy s novináři se loni dařilo navazo-

vat lépe než v minulých letech, a to zejména 
v souvislosti s tím, že neziskovky pomáha-
ly se zvládáním pandemické krize. Noviná-
ři ale projevují rostoucí zájem i o politická 
témata související s občanskou společností. 

Samoregulace
V českém občanském sektoru už existu-

jí různé samoregulační nástroje – značka 
Spolehlivá veřejně prospěšná organizace 
nebo soutěž Neziskovka roku. Dárcovské 
portály zase většinou zveřejňují jen pro-
věřené sbírky. Různé etické kodexy exis-
tují pro oblast fundraisingu i další oblasti 
působení NNO. Svoji roli mají i asociace, 
hlavně ty celorepublikové a krajské, neboť 
přistoupením k nim se spolky a organizace 
zavazují k respektování určitých pravidel 
a hodnot. 

Zdroj: návrh Reportu pro USAID, 
Jiří Riki Řeháček,  

člen hodnotící komise pod dikcí AVPO  
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POMOC DRUHÝM

PŮJČOVNY POMŮCEK

Služby pro osoby se sluchovým postižením
V Jihočeském centru pro zdravotně postižené a seniory také v roce 2021 

pokračují čtyři  pracoviště, a to v Českých Budějovicích, Českém Krumlově, 
Jindřichově Hradci a v Prachaticích v poskytování služeb pro osoby se slu-
chovým postižením, zejména nedoslýchavé.

Nadále budou 
poskytovat po-
radenství k péči 
o naslouchadla, 
jak často měnit 

vodící hadičku, kdy je vhodné použít od-
vlhčovací tablety, jak pečovat o naslou-
chadlo v době, kdy ho nepoužívám, kdy 
mám nárok na nové naslouchadlo či novou 
tvarovku, kdy je vhodné měnit filtry a mno-
ho dalších odpovědí na otázky, se kterými 
se na našich pracovištích setkáváme.

Také poradí, jak postupovat v případě 
nutné opravy či reklamace nefunkčního na-

slouchadla. V Jihočeských centrech pokra-
čuje prodej baterií do naslouchadel a dal-
šího příslušenství k naslouchadlům (různé 
druhy hadiček, univerzálních tvarovek, 
potřeb na čištění naslouchadla či jeho vy-
sušení). Velký zájem je o výměny vodících 
hadiček závěsných naslouchadel a čištění 
ušních tvarovek v ultrazvukové čističce.

Musíme však připomenout, že se jedná 
o placené služby podle aktuálních ceníků 
a neprovádí opravy ani servis nasloucha-
del, to mohou pouze autorizované firmy 
a servisy.

Bc. Hana Malinovská, DiS.

JEŠTĚ, ŽE TU JSTE!
PRACHATICE - Tak touto větou často začíná náš první kontakt s klientem 

půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, který velmi rychle potře-
buje zapůjčit vozík, chodítko nebo polohovací postel.

Dokud nás nepotřebujete, tak o nás nevíte 
a možná ani vědět nechcete. Ale situace se 
někdy změní a začnete se po nás ptát. Kde 
si mám zapůjčit nástavec na WC, toaletní 
židli nebo stolek k lůžku? Třeba v některé 
ze sedmi půjčoven Jihočeského centra pro 
zdravotně postižené a seniory.

KDO JSME? Jsme ti, kdo vám ulehčí 
péči o člověka, který to zrovna potřebuje, 
protože je po úraze nebo onemocněl. Při-
jdete k nám a domluvíme se na zapůjčení 
pomůcky, která je pro vás nebo pro vaši 
blízkou osobu v danou chvíli nezbytná 
a pomůže vám vyřešit každodenní situace. 
Někdy potřebujete jednu pomůcku potřeb-
nou pro přesun z místa na místo, jako je 
například mechanický vozík nebo chodítko. 
Ale jindy se k tomu připojí pomůcky pro 
osobní hygienu, speciální polohovací lůžko 
nebo schodolez.

V poslední době se lidé hodně ptají na 
zapůjčení pomůcek pro domácí rehabilitaci, 
když jsou rehabilitace zavřené nebo daleko. 
Půjčujeme motomedy či motodlahy, které 
slouží k procvičování svalů na rukách a no-
hách. 

V létě 2020 přišla do prachatické půj-
čovny Jihočeského centra pro zdravotně 
postižené a seniory v Prachaticích paní 
a řekla: „Ještě, že tu jste!“

S manželem se paní Jana vydala do již-
ních Čech na dovolenou. Chodili na pro-
cházky, jezdili po památkách. Na jedné 
procházce pán špatně šlápl a udělal si výron 
v kotníku. Paní zavolala pomoc, odvezli ho 
na vyšetření a její manžel dostal ortézu. 
„Pokud chcete ještě pokračovat ve vaší do-
volené, tak potřebujete pro manžela vozík“, 
řekl jim lékař. Co teď? Měli zaplacené ještě 
4 dny. Naštěstí o nás hodně lékařů ví, tak 
dostali kontakt na naši půjčovnu. Mecha-
nický vozík si půjčili nejen na zbytek dovo-
lené, ale i do Prahy. Když vozík vraceli, tak 
i pán prohlásil: „Ještě, že tu jste!“

Většinu pomůcek, které si u nás může-
te zapůjčit nebo vyzkoušet, vydáváme na 
poukaz, který vám napíše praktický nebo 
odborný lékař nebo si je u nás můžete za-
koupit.

Pokud máte naslouchadlo, je možné si 
u nás koupit baterie nebo si nechat vyměnit 
hadičku a vyčistit ušní tvarovku do slucha-
dla ultrazvukem. 

Jitka Volfová, pracovnice půjčovny
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KRESLENÝ HUMOR

HUMANITÁRNÍ POMOC
Češi jsou ochotni Ukrajině pomáhat. Stoprocentně!

Ve škole v Marjince.

S přáteli v Užhorodě.

Opytne...

Krasnogorovka, Donets‘Ka Oblast‘, 
Ukraine.

Charkov.

Bachmut.

Avdijivka.

Válka v Ukrajině, to není válka někde 
hodně daleko, to je válka v Evropě. Se 
znepokojením sledujeme okupaci Krymu 
a ozbrojený konflikt na Donbase. 

Je zbytečné dlouze psát o letošní huma-
nitární cestě na Ukrajinu spolku Humani-
tární pomoc Ukrajině (fungující od roku 
2015), člena naší asociace, která je hlavně 
zaměřena na podporu dětí a škol v místech 
války. Připomeneme si jejich letošní cestu 
raději několika fotografiemi než obšírným 
popisováním cesty.
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SLEDUJTE WEBOVKY

BŘEZOVÉ LÍSTKY

Rozjíždíme e-shop
 
Funguje od 3. března 2021, a to na ad-

rese eshop.brezovylistek.cz. Právě tady 
najdete zbrusu nový e-shop s Březovými 
lístky a dalším doplňkovým sortimen-
tem.

Věříme, že to velmi zjednoduší objed-
návání odznaků a jejich distribuci směrem 
k vám. Nejasnosti řešte se svým jihočes-
kým ambasadorem Březových lístků Jiřím 
Rikim Řeháčkem.

Obchod je plně funkční, ale běží ve zku-
šební režimu. 

Těším se na vaše e-shopové objednávky.      
Jan Burda - Tatanka (10), předseda 

GN- Galénova nadačního fondu

Jsme dobrovolným, neo-
ficiálním a volným hnutím 
- společenstvím lidí, kteří vy-
tvářejí dětem a mládeži pod-
mínky, prostředí a programy 
pro hezké a prospěšné tráve-

ní jejich mimoškolního času - schůzka-
mi, hrami, výpravami, tábory, kroužky 
dovednosti. Pracujeme pro ně a s nimi 
v nejrůznějších zájmových organiza-
cích...

V Jihočeském kraji máme 526 nositelů 
tohoto krásného poděkování lidem, kteří 
pracují s dětmi a mládeží nebo pro jejich 
organizace, spolky, seskupení.... V součas-
né době nejvyšší stupeň, devátý, má Jiří 
Riki Řeháček. Desátý, stříbrný, měla kama-
rádka a turistka Jaroslava Vosátková, která 
už není mezi námi. Všechny zaznamenané 
nositele lze najít na oficiálních stránkách 
http://brezovylistek.cz/nositele-brezoveho-
-listku.

Proč Březový lístek? Březová kůra je 
známá tím, že hoří i za mokra. Březový 
lístek je tak symbolem přátelství hřejícího 
za všech okolností, tedy i v časech, kdy je 
osud nepříznivý, kdy právě slunce nesvítí. 
Březový lístek je zároveň symbolem nové-
ho a trvalého růstu a Přátelství rozrůzně-
ných.                                                      -red-

NÁZORY - POSTŘEHY
Důvěra Čechů v demokracii je zatím na slepé koleji. 

Většina občanů u politiků nepoptává jakékoliv hlubší 
hodnoty. Vše poměřují obsahem své vlastní peněžen-
ky. Kudy z toho ven? Nestátní neziskové organizace, 
jež tvoří občanskou společnost, jsou vyčerpány obě-
tavou pomocí všude tam, kde koronavirová pandemie 
postihuje ony „běžné občany“. Zároveň jsou systema-
ticky podfinancovány. 

P ř e s t o 
není možné 
boj o tvář 
české spo-

lečnosti vzdávat. Mnoho občanů se zcela 
nezištně zapojilo do dobrovolné pomoci 
potřebným, od původního šití roušek (kte-
ré nyní vláda rafinovaně znehodnocuje), 
k rozvozu jídel, donášky nákupů a jiné asi-
stenci seniorům, až po zapojení studentů do 
pomoci přetíženému zdravotnictví. Tento 
potenciál je třeba rychle využít. Mnozí, 
zejména mladí lidé, si uvědomili potřebu 
vyšších hodnot, než je jen plný talíř, zába-
va a solidní příjem. Jejich cílené zapojení 
do činnosti NNO poté, až největší nápor 
pandemie pomine, je velkou výzvou zejmé-
na pro zastřešující neziskovky, které hájí 
zájmy oboru nebo regionu. Právě na tyto 
střechy doléhá generační krize. Vedou je 
zpravidla propagátoři občanské společnos-
ti z dob jejího vzniku. Zatímco ve všech ji-
ných oborech výrobců, služeb a některých 
profesí se dávno konstituovaly silné asoci-
ace, které efektivně za zájmy svých členů 
lobbují, neziskový sektor je v tomto směru 
naprostou popelkou. Jedním z důvodů je 
i to, že členové neziskových střešních orga-
nizací nemají dostatek volných zdrojů, aby 
mohli své asociace ufinancovat, a veřejná 
podpora těchto subjektů byla v uplynulých 
letech úmyslně minimalizována. Také smysl 
existence takových profesních či územních 
sdružení neziskovek většině občanů uniká. 
Je proto třeba využít blížících se voleb a ji-
ných informačních kanálů k prosazování 
systematického financování střešních aso-
ciací z veřejných zdrojů, a to pro benefit na 
obou stranách. I veřejná správa potřebuje 
silné kompetentní partnery, kteří by pro ni 
mohli udělat spoustu užitečné práce: moni-
toring kvality a efektivity svých členů, ma-
pování situace a potřeb v oblasti poskyto-
vání veřejných služeb a další analýzy, které 
jim může jejich donátor zadat. Nejde tedy 
o jednosměrnou pomoc, což se prokáza-
lo v mnoha vyspělých zemích na západ od 
nás. V ČR se to řeší zpravidla tak, že si 
kraj platí 1 úředníka, který má neziskovky 
na starost. Ten nemůže získat kvalifikované 
a kompletní informace. Nelze ale vyloučit 
ani podjatost či alespoň spřízněnost s ně-

kterými NNO v regionu. Na vládní úrovni 
má toto řešit Rada vlády pro NNO, kte-
rou vede sám premiér a na výkonné úrov-
ni zmocněnkyně pro lidská práva Helena 
Válková. Její efektivita se projevuje zejmé-
na neustálým nárůstem byrokracie a neře-
šením klíčových problémů NNO.

Občanská společnost tedy stojí před ne-
malými úkoly: prosadit vznik nezávislých, 
stabilních a kompetentních střešních orga-
nizací, reformovat financování veřejných 
služeb na transparentní a administrativ-
ně nenáročný systém a zavést do škol i do 
neformálního vzdělávání výchovu k vyšším 
hodnotám.       Ing. Martina Berdychová, 

předsedkyně Asociace NNO ČR

JAK SE STÁT ČLENEM
Neziskové organizace jsou nezastupi-

telným segmentem společenského života. 
Tento sektor jde napříč obory a prochází 
celou společností. V České republice je 
neziskový sektor zatím nedostatečně pro-
pojený a mnohdy i značně nepřehledný, 
aby se mohl stát silným partnerem pro 
vládu a státní správu. Zájmem Asociace 
nestátních neziskových organizací v Jiho-
českém kraji je vytvářet a poskytovat sil-
nou platformu pro sdružování neziskových 
organizací, která bude hájit a prosazovat  
naše společné zájmy. Naší vizí je aktivní 
a sebevědomá občanská společnost, která 
spoluvytváří kvalitní život pro naši přítom-
nost i budoucnost. Pokud zvažujete vstup 
do asociace, potom máte přiloženou při-
hlášku na zadní straně Občasníku.      -riki-

Máme také, jako všechny neziskovky,  
vlastní webovky http://annojck.cz, kde 
se snažíme vždy pro vás vybírat to nejak-
tuálnější a nejzajímavější, a tak věříme, že 
i členové naší asociace budou do redakce 
posílat to, co oni mají nejnovějšího, nejza-
jímavější, včetně pozvánek a dalších zají-
mavostí o své činnosti s odvolávkou na po-
drobnější informace na jejich webovkách.

-red-




