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PARTNER MAGAZÍNU:

možná si někteří z vás pamatujete, že se ještě
před pár lety běžně říkalo: „Hele, nedělej si
s tím hlavu, bude to jen na webu.“ Znamenalo to, že stačí použít obyčejné fotky, na texty se není nutné tolik soustředit, protože to
bude „jen na internetu“ a materiál se nebude tisknout. On-line prostředí se zkrátka
ještě relativně nedávno nepřikládal takový
význam. Co ale ve skutečnosti znamená, že
něco bude jenom na webu? Že to prostě bude
všude. Stejně tak teď platí, že když něco
na internetu není, skoro jako by nebylo.
Dnes už se situace prakticky obrátila. Přítomnost on-line je absolutní nutností, a to
vlastně ve všech oblastech – dárcovství a veřejně prospěšné aktivity nevyjímaje. Dobročinné organizace mají svoje webové stránky,
stejně jako si uvědomují, že musí i svým dárcům nabídnout možnost podpořit je elektronickou cestou. Charitativní pokladničky
zkrátka fungovaly při sbírce na Národní
divadlo, jenže dnes jsou dávno na ústupu.
V současnosti dárci nejvíce přispívají digitálně, ať už on-line kartou, bankovním převodem nebo dárcovskými SMS zprávami.
Dlouhodobě platí, že Češi patří ke štědrým
dárcům a tuzemské charitativní organizace
jdou s dobou, jsou on-line a přítomné digitálně. Nabízí široké spektrum možností podpory, a protože digitální svět nemá hranice,
v mnoha ohledech jsme i u nás na srovnatelné úrovni jako ve vyspělém zahraničí. Průměrný příspěvek, který se při elektronické
podpoře pohybuje mezi 300 až 500 korunami, je toho mimochodem také důkazem.
Samozřejmě nemůžeme říct, že odteď už platí pouze digitální způsob podpory a všechny
ostatní možnosti by se měly zavrhnout. „Kdo
jde stále rovně, daleko nedojde,“ píše se výstižně v Malém princi. Jde ale nyní o klíčový
trend v této oblasti a jsem ráda, že i tomuto
tématu se letošní speciál o dárcovství v Česku, mimochodem již třetí v pořadí, věnuje.
Zajímavé čtení o stavu dobrých věcí u nás
přeje
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Česká asociace paraplegiků pravidelně
pořádá crowdfundingové sbírky na podporu vozíčkářů. Kampaně Cesty na vrchol
a To dáááš podpořil svými běžeckými
výzvami i ultramaratonec René Kujan
(na snímku vpravo).

Kasičky
nahrazuje
crowdfunding
i mobilní aplikace
FOTO: ČESKÁ ASOCIACE PARAPLEGIKŮ
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Hitem narozeninových oslav dnes nejsou ohňostroje ani balonky,
ale dárcovské výzvy. Oslavenci tak místo dárků žádají své přátele
o příspěvek na dobrou věc. Umožňují jim to on-line nástroje, díky
nimž je dnes dárcovství jednoduché a transparentní. K rozvoji
dobročinnosti pomáhají i sociální sítě, jejichž prostřednictvím se
zprávy o různých sbírkách šíří neuvěřitelnou rychlostí.

▶ Jana Niedermeierová ◀
Stejně jako další oblasti našeho života se
i dárcovství ve stále větší míře přesouvá
do on-line prostředí. Více než 60 procent
lidí nejraději přispívá na dobročinné účely
právě přes internet. Ukazuje to celosvětový
průzkum Global Trends In Giving, podle kterého veřejnost k darování nejčastěji inspirují
vedle charitativních akcí také sociální sítě,
a to především Facebook. Pro 75 procent
dárců zároveň sociální sítě představují nejoblíbenější zdroj informací o činnosti neziskových organizací.
Popularita takzvaného digitálního dárcovství roste i v Česku, což potvrzuje i říjnová
anketa Fóra dárců, podle které Češi nejčastěji posílají neziskovým organizacím peníze
jednorázovým nebo trvalým bankovním
převodem. Oblíbené jsou také dárcovské
SMS. „Tyto způsoby dárcovství jsou mnohem
častější než příspěvky do kasiček nebo platby
složenkami. V posledních dvou letech rostou
také počty darů platební kartou,“ uvádí Klára Šplíchalová, výkonná ředitelka Fóra dárců – sdružení zastřešujícího dárce v Česku.
Naopak crowdfundingové kampaně zatím
využívá jen omezené množství tuzemských
neziskových organizací. Zkušenost s nimi
má jen čtvrtina z nich. Celých 60 procent respondentů v anketě uvedlo, že on-line sbírku
zatím nerealizovalo, a 16 procent, že se teprve chystá ji uspořádat. Postupně ale crowdfundingových kampaní přibývá.
On-line fundraisingu se v Česku věnují
například portály Daruj správně a Darujme.cz, které propojují neziskové organizace
s dárci a umožňují lidem pomocí pár kliknutí přispět na projekt dle svého výběru.
Od běžných crowdfundingových portálů se
liší mimo jiné tím, že si neúčtují komerční
provizi. „Přes Daruj správně jde celá částka na dobrou věc. Provozní náklady zajišťujeme prostřednictvím našich partnerů,

kteří na portál přispívají, takže dárce posílá
peníze rovnou vybranému charitativnímu projektu,“ přibližuje Klára Šplíchalová
z Fóra dárců, které platformu provozuje.
Rozdíl oproti komerčním portálům je také
v tom, že i když se nevybere celá cílová
částka, peníze se přesto potřebným dostanou. Lidé, kteří přes charitativní platformy
posílají peníze, tak činí v režimu daru, který si následně mohou odečíst z daní.
Od vzniku portálu Daruj správně na jaře
2016 se jeho prostřednictvím podařilo podpořit 300 projektů. Úspěšná byla například
kampaň Zoo Praha, jejímž cílem bylo vybrat peníze na studnu v poušti Gobi pro
koně Převalského, či crowdfundingová sbírka nadačního fondu UNICEF, který sháněl
prostředky pro potřebné ve Rwandě.
Překročit cílovou částku se podařilo také
u tří sbírek na podporu Nadačního fondu
pro předčasně narozené děti a jejich rodiny.
„Nejúspěšnější byla sbírka pro malou Ronju, v rámci níž jsme se snažili získat 100 tisíc korun, které by pomohly rodině pokrýt
roční rehabilitace pro tuto holčičku. Ve výsledku se nám podařilo vybrat 220 procent
cílové částky,“ popisuje výkonná ředitelka
nadačního fondu Lenka Hrabovská.

Místo dárků pomoc c haritě

V on-line prostředí se daří i platformě Darujme.cz, kterou používá na 400 neziskových
organizací a za sedm let jejím prostřednictvím lidé darovali více než 95 milionů korun.
„Zatímco v roce 2016 naši uživatelé přispěli
na charitu více než 28 miliony korun, letos
to vypadá, že bychom mohli s tradičním vánočním růstem pokořit hranici 50 milionů,“
uvádí Lukáš Hejna ze Sdružení VIA, které
platformu Darujme.cz provozuje.
Stále větší oblibě se podle něj těší také takzvaný peer-to-peer fundraising, kdy lidé
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podpoří dobročinné projekty nejen vlastním příspěvkem, ale i sháněním dalších
dárců. Na portále si vytvoří dárcovskou
výzvu pro vybranou neziskovou organizaci či dobročinný projekt a tu následně prostřednictvím e-mailu nebo sociálních sítí
sdílí s přáteli. „Je možné tak třeba oslavit
narozeniny a místo dárků požádat své blízké o příspěvek na dobrou věc,“ přibližuje
Hejna. Od začátku roku se na Darujme.cz
objevilo 186 výzev a jejich ambasadoři získali částku převyšující 2,5 milionu korun.
Peer-to-peer fundraising nabízí i platforma
Daruj správně, a to pod názvem sbírkové
spojenectví. Na principu dárcovských výzev fungovala i kampaň To dáááš, kterou
na portále uspořádala Česká asociace paraplegiků. „Heslem bylo: Pomozte vozíčkářům překonáním své vlastní výzvy poprat
se s tou jejich. Každý si mohl vybrat libovolný úkol, který se pokusil splnit. A úspěch
oslavil, nebo neúspěch zahojil tím, že přispěl na projekt startovacího a podporovaného bydlení pro lidi po úrazu míchy,“ líčí
Petra Černá z České asociace paraplegiků.
Dárci sdíleli své výzvy s přáteli a blízkými,
kteří se mohli připojit nebo si zvolit vlastní výzvu. Vzájemné trumfování tak vedlo
k nabalování dalších přispěvatelů a nakonec i úspěšnému překonání cílové částky
300 tisíc korun, kterou následně partner
projektu – skupina ČSOB – zdvojnásobil.
Právě násobení vybraných prostředků je
další z možností, kterou portál Daruj správně nabízí. „Matchovat“ vybrané dary mohou nadace, nadační fondy i ﬁrmy v rámci
takzvaných partnerských projektů.

Milion během 72 hodin

Na stejném principu staví i Nadační fond
pomoci Karla Janečka, který každý příspěvek násobí takzvaným zlatým řezem, tedy
hodnotou přibližně 1,618. Fond byl první
neziskovou organizací v Česku, která se přímo zaměřila na charitativní crowdfunding,
a to už v roce 2014.
„S tím nápadem přišel známý marketér,
tehdy člen správní rady nadačního fondu
Jakub Horák. První on-line sbírku jsme
spustili na pomoc Martině Půtové z Plzně,
kterou její bývalý přítel poleptal kyselinou.
Na léčebné výdaje se podařilo získat necelých 40 tisíc korun. Od té doby jsme realizovali bezmála 40 dalších crowdfundingových sbírek,“ uvádí ředitel fondu Čestmír
Horký.
Fond, který se zaměřuje na pomoc obětem
podvodů, agrese a iracionální byrokracie,
pořádá crowdfundingové sbírky přímo
na svých stránkách. Za tři roky se mu tímto způsobem podařilo vybrat osm milionů
korun. „Mezi ty nejúspěšnější počítám pomoc čtyřem dětem, které přišly o oba rodiče během jednoho měsíce. Získali jsme přes
1,7 milionu korun. Nedohledali jsme sbírku
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FOTO: NADAČNÍ FOND POMOCI KARLA JANEČKA

1 Nadační fond pomoci Karla
Janečka (NFP) byl první neziskovou organizací v Česku,
která se přímo zaměřila
na charitativní crowdfunding.
Na snímku je tým fondu: zleva
konzultantka Sylva Hampalová, vedoucí týmu NFP Kateřina
Piechaczková a ředitel fondu
Čestmír Horký.
2 Nadační fond pro předčasně
narozené děti a jejich rodiny
uspořádal několik on-line
sbírek na charitativním crowdfundingovém portále Daruj
správně. Vždy se mu přitom
podařilo překonat cílovou
částku.
3 Češi vybírali přes internet
peníze také na pomoc malému mnichovi Dorjimu z Bhútánu, který má od narození
postižené nohy. Prostřednictvím sbírky nadačního fondu
UNICEF sháněli peníze na to,
aby mohl Dorji přijet do Česka
na odborné vyšetření.

Reportáž o výzvě ultramaratonce Reného Kujana, jenž svým
během napříč republikou podpořil ty, kteří běhat nemohou
(odkaz na video v QR kódu).

na pomoc jednotlivci, která by tuto částku
historicky překročila,“ líčí Horký.
O tom, že v prostředí internetu se dobročinnosti daří, svědčí i příběh pětatřicetileté
vozíčkářky Andrey, která prostřednictvím
Konta Bariéry sháněla peníze na nový automobil. „Oslovila herečku Nikol Štíbrovou,
zda by její příběh nezveřejnila na svém facebookovém proﬁlu, který sleduje téměř sto
tisíc lidí. Nikol přišla s jednoduchým návodem: Kdyby se nás našly tři tisíce a každý
dal sto korun, máme peníze pohromadě.
Vyšlo to a během 72 hodin dárci poslali skoro milion korun,“ popisuje Sandra Štefaniková z nadačního projektu Konto Bariéry.

Darování pomocí aplikace

V poslední době vzniká také řada dárcovských aplikací. Česká spořitelna například
pro své klienty připravila aplikaci Melinda, jejímž prostřednictvím mohou přispět
na různé dobročinné projekty a neziskové
organizace. Darovat mohou jednorázově
nebo pravidelně při každé platbě kartou zaokrouhlováním částky.
Energetická společnost ČEZ zase vyvinula
aplikaci Pomáhej pohybem. „Jde o jakýsi
sport tracker, který zaznamenává pohyb
uživatele při chůzi, běhu nebo třeba jízdě
na kole. Kromě běžných údajů o rychlosti,
čase, tempu či vzdálenosti také generuje
body, které může následně uživatel věnovat
některému z aktuálně nabízených projektů
neziskových organizací, škol nebo obcí,“ přibližuje Michaela Chaloupková, členka před-

2
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stavenstva skupiny ČEZ, která má ve společnosti na starosti udržitelný rozvoj. Díky
Pomáhej pohybem se za uplynulé dva roky
podařilo podpořit již více než 696 projektů
v částce převyšující 50 milionů korun.
Do digitálního dárcovství patří také dárcovské SMS neboli DMS, které jsou jednou
z nejrozšířenějších forem, jak Češi přispívají
na dobročinné účely. Od letošního jara mohou
tímto způsobem nově darovat nejen 30 korun, ale také 60 nebo 90 korun. Navíc přibyla
časově neomezená DMS, díky níž mohou dárci posílat peníze pravidelně. „Naše prognóza
je, že neziskovkám se díky tomu letos zvedne
výnos z DMS o zhruba 25 procent,“ odhaduje Klára Šplíchalová, šéfka Fóra dárců, které
projekt Dárcovská SMS zastřešuje.
Během 13 let jeho existence odeslali Češi téměř 20 milionů SMS a neziskové organizace
vybraly více než půl miliardy korun. Vůbec
nejúspěšnějším projektem v historii DMS
je dárcovská textovka pro projekt Pomozte
dětem!, který pořádá Nadace rozvoje občanské společnosti a Česká televize. Od roku
2004 poslali dárci ohroženým a znevýhodněným dětem více než 2,5 milionu DMS
v hodnotě téměř 70 milionů korun.

ROZHOVOR

Na řadě škol v Kanadě musí děti odpracovat určitý počet hodin jako
dobrovolníci, aby mohly k maturitě, líčí Čechokanaďanka a mecenáška
Georgina Sehnoutka Steinsky. Právě výchovu k filantropii považuje
za klíč k tomu, aby mohl neziskový sektor dobře fungovat. V Česku, kde
se jeho tradice na 40 let přerušila, má podle ní pořád co dohánět.

K dobročinnosti
vedou v Kanadě
už malé děti

FOTO: HN – BJÖRN STEINZ
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▶ Jana Niedermeierová ◀
Georgina Sehnoutka Steinsky pochází
z vlivné rodiny textilních továrníků z východních Čech, která se po nástupu totalitního režimu v roce 1948 rozhodla emigrovat.
Ostře střežené hranice na Západ překročila
Georgina jako tříletá. Prvních devět měsíců
na svobodě strávila s příbuznými v Německu, z toho část v uprchlickém táboře. Na doporučení známého, který kvůli židovskému
původu před válkou uprchl do Kanady, se
nakonec rodina vydala hledat svůj nový domov za oceán.
V Kanadě rodiče nechali Georginu přejmenovat, protože její původní jméno Jiřina
Steinská Sehnoutková neuměl nikdo vyslovit. Později v zemi javorového listu zastávala řadu funkcí ve federální vládě včetně postu náměstkyně ministra služeb, a to jako
jedna z prvních žen a první osoba s českými kořeny vůbec. Po pádu železné opony se
vrátila do své rodné země, kde pomáhala
obuvnické ﬁrmě Baťa s návratem na tuzemský trh. Tomáš Baťa mladší byl s její prací
natolik spokojený, že z ní dokonce udělal
generální ředitelku ﬁrmy pro Českou a Slovenskou republiku.
Dnes žije Georgina opět v Kanadě. Na české kořeny ale nezapomněla. Podporuje česká studia na Torontské univerzitě, Baťovo
obuvnické muzeum v Torontu a projekt
zviditelňující odkaz Václava Havla. I díky
tomu letos získala cenu Gratias agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Vedle toho se angažuje v Nadaci
rozvoje občanské společnosti, v jejímž sídle
nedaleko pražského Anděla se uskutečnil
náš rozhovor.
Vaši předkové vždy dávali část zisků z podnikání
na obecně prospěšné projekty. Vychází vaše mecenášská činnost právě z této rodinné tradice?

Moje rodina pro mě byla vždy velkou inspirací. Můj pradědeček Cyril Bartoň Dobenín
a jeho bratr Josef se řadili mezi významné
prvorepublikové mecenáše. Přispěli například na dostavbu katedrály svatého Víta
ve 20. a 30. letech. Podporovali také řadu
umělců. V domě mého pradědečka, kde
v současnosti sídlí Městská knihovna Náchod, dodnes najdete spoustu uměleckých
děl. Můj dědeček Rudolf Steinský zase pomáhal uskutečnit v Hradci Králové urbani-

stický plán od architekta Josefa Gočára. Na
novém moderním náměstí postavil palác,
který sloužil jako sídlo společnosti i dům
pro rodinu. Vznikl podle návrhu architekta
Otakara Novotného a na jeho výstavbě se
podílela řada dalších umělců. Náš rodinný
náhrobek je pro změnu práce známého sochaře Otakara Španiela. Moji předci se velmi zajímali o českou kulturu a tuto oblast
významně rozvíjeli. Nicméně k ﬁlantropii
mě vedla nejen rodina, ale také výchova,
kterou jsem prošla v Kanadě.
Jak tedy kanadské děti vedou k dobročinnosti?

Už odmala nás ve škole učili, že člověk má
dělat něco pro společnost. Například v první třídě jsme měli klub pro Červený kříž,
v rámci kterého jsme každý měsíc pořádali
sbírku pro chudé lidi. Také jsme kandidovali na roli prezidenta třídy za Červený kříž.
Na řadě středních škol v Kanadě dokonce
musí děti strávit určitý počet hodin dobrovolnictvím, aby mohly jít k maturitě. Díky
tomu se jim dostává do podvědomí, že pomoc druhým je přirozená součást života.
V tomto ohledu hraje v kanadské společnosti školství velmi významnou roli.
V Kanadě jste vedla celostátní organizaci podporující neziskový sektor. Čím jste se v této roli
zabývala?

Naším cílem bylo celý neziskový sektor
zprofesionalizovat, a to především menší
organizace, které to skutečně potřebovaly.
Snažili jsme se zviditelnit jejich práci a vyjednat jim lepší podmínky pro dárcovství.
Ve spolupráci s kanadským statistickým
úřadem jsme dělali průzkumy stavu neziskového sektoru a dárcovství a vydávali
k tomu publikace. Do vedení této společnosti jsem vstoupila v roce 2004 a pracovala jsem tam asi 4,5 roku.

Georgina
Sehnoutka
Steinsky

mecenáška a laureátka ceny
Gratias agit

▶ Narodila se v Česku, ale
vyrůstala a většinu života
strávila v Kanadě, kam
její rodina uprchla před
komunistickým režimem.

▶ Působila mimo jiné jako

náměstkyně kanadského
federálního ministra
a jako generální ředitelka
společnosti Baťa pro Českou
a Slovenskou republiku.

▶ Celý život se věnuje

filantropii a dobrovolnictví.
Pracovala také jako šéfka
kanadské organizace
na podporu neziskového
sektoru.

▶ V současnosti spolupracuje

s Nadací rozvoje občanské
společnosti. Vedle toho
podporuje česká studia
na Torontské univerzitě,
Baťovo obuvnické muzeum
v Torontu a projekt
na zviditelnění odkazu Václava
Havla.

▶ Letos v červnu získala

cenu českého ministra
zahraničních věcí Gratias agit
za šíření dobrého jména České
republiky v zahraničí.

To bylo vaše první setkání s neziskovým sektorem?

Pracovně ano, ale jinak jsem se o ﬁlantropii zajímala už dávno předtím. Vždy jsem
přispívala na charitu a věnovala se dobrovolnictví. Měla jsem to jako svůj koníček.
Například když jsem byla na mateřské s nejstarším dítětem, tak jsme s dalšími maminkami zakládaly v našem okolí mateřskou
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školu pro rodiny, které na běžnou školku
neměly prostředky. Později se nám také
podařilo získat ﬁnance na vybudování komunitního centra. Vedle toho jsem působila
ve správní radě několika společností, které
se snažily přispět k profesionalizaci neziskového sektoru. V současnosti zase pracuji jako dobrovolník ve správní radě Baťova
obuvnického muzea v Torontu.
V Česku vaše rodina získala v restituci majetek,
který jste před lety na přání otce rozprodala
a část z těchto peněz dáváte na obecně prospěšné projekty. Na jaké konkrétně?

» Dárci, kteří
si myslí, že se
z jejich příspěvků
nemá platit
žádná režie, jsou
naivní. «

Vložila jsem je do Fondu Čerych, který je
součástí portfolia Nadace rozvoje občanské společnosti a který vznikl počátečním
vkladem mého strýce Ladislava Čerycha.
Jeho účelem je rozvoj občanské společnosti a neziskového sektoru v České republice.
Vedle toho je určený na údržbu a provozování vily Čerych, kterou nadaci věnoval
můj strýc a jeho bratr Jiří. V tomto domě
v České Skalici se mimo jiné natáčel i ﬁlm
Odcházení Václava Havla. Dnes vila slouží jako vzdělávací a kulturní centrum, což
bylo strýcovým přáním. Konají se tam
programy zaměřené na přeshraniční spolupráci, regionální rozvoj, obnovu venkova
a profesionalizaci pracovníků neziskových
organizací. Každý rok také udělujeme Cenu
Ladislava Čerycha lidem, kteří pomohli vilu
rekonstruovat a podílejí se na jejím chodu.
Vedle toho v Kanadě podporujete česká studia
a snažíte se zviditelnit odkaz Václava Havla. Čeho
se vám zatím podařilo dosáhnout?

Myslím si, že je důležité propagovat ve světě
český jazyk a literaturu, která je nesmírně
bohatá. Věřím, že by ji lidé měli znát, byť ji
třeba nečtou v češtině. I proto se snažím neustále shánět prostředky na to, aby mohla
pokračovat česká studia na Torontské univerzitě, což je jediná vysoká škola v Kanadě,
kde si lidé v tomto oboru mohou udělat doktorát. Projekt na zviditelnění odkazu Václava Havla zase vzešel z iniciativy českého
velvyslance v Kanadě Pavla Hrnčíře. Bývalý
prezident má bustu v budově amerického
Kongresu, v irském parlamentu nebo třeba
v sídle Rady Evropy ve Štrasburku. Chtěli
jsme proto, aby se podobné pocty dočkal
i v Kanadě. Já jsem využila své známosti
ve státní správě a nakonec se nám podařilo
letos v červnu odhalit bustu Václava Havla
na Manitobské univerzitě ve Winnipegu.
Letos jste také získala cenu Gratias agit za šíření
dobrého jména České republiky. Co pro vás toto
ocenění znamená?

Byla jsem tím velmi překvapená. Nezdá se
mi, že jsem toho udělala tolik. Ale je to pro
mě samozřejmě obrovská čest. Když se člověk snaží něco dobrovolně dokázat, tak je
10 PRO BYZNYS
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vždycky rád, když se mu dostane uznání.
Jsem neskutečně vděčná, že si lidé váží práce, kterou dělám.
Jsou nějací mecenáši, jejichž úsilí pro změnu
oceňujete vy?

Obdivuji lidi, kteří dokážou své prostředky
využít takovým způsobem, aby skutečně
něco ovlivnili. A takovým příkladem je třeba zakladatel Microsoftu Bill Gates a jeho
nadace. S manželkou soustředili velké objemy peněz a vymysleli dobrou strategii, jak
je efektivně využít k pomoci druhým. V Kanadě působí také řada významných mecenášů, kteří se zaměřují třeba na školství
nebo medicínu a investují do dané oblasti
spoustu ﬁnancí. A těchto lidí já si opravdu
vážím. Můžete pomáhat po troškách, ale
nikdy to nebude mít takový dopad, jako
když dáte větší objem peněz na jeden konkrétní účel.
V čem se vůbec liší neziskový sektor v Kanadě
a v Česku?

nadských dolarů, z čehož dary od ﬁrem tvoří
asi dvě až tři miliardy. Zbytek jsou příspěvky
od jednotlivců. Největší částky z jejich řad
ale dávají zase podnikatelé, kteří nedarují
peníze za ﬁrmu, ale za sebe.

Příležitost
najít své
světlo

Pozorujete v oblasti dárcovství nějaké zajímavé
trendy?

Za posledních 10 let zažívá nárůst především digitální dárcovství. V Kanadě se ale
zatím týká jen asi sedmi procent z celkového objemu příspěvků. Přes internet nebo
SMS zprávy daruje přibližně 12 procent lidí.
Nejsou to zdaleka jen mladí lidé, ale i starší.
Zatím nejde o velký objem příspěvků, nicméně postupně se tento segment zvětšuje.
Zatímco dosud neziskové organizace zasílaly žádosti o příspěvky poštou, v budoucnu
budou dopisy čím dál víc nahrazovat e-maily a další formy elektronické komunikace.
Už teď některé nadace využívají k fundraisingu výhradně digitální nástroje, zatím
jsou ale v menšině. Nejčastěji stále charity
oslovují potenciální dárce v kostele a na ulici, případně poštou nebo prostřednictvím
slavnostních galaakcí. Výrazně ale klesají
telefonické žádosti a inzeráty v televizi.
Darují dnes Kanaďané více než dřív?

Objemy darů se zvyšují, ale počet dárců se
snižuje. Není to velký pokles, ale je znát.
Největší příspěvky dávají lidé nad 50 let,
což je logické, protože jde o věkovou skupinu, která už si zvládla něco našetřit. Nejvíc
přitom Kanaďané přispívají církevním charitám, dále do zdravotnictví a na sociální
služby. V poslední době více podporují také
mezinárodní organizace, které pomáhají
v oblasti různých katastrof.
V Kanadě jde o výrazně širší pojem, který
zahrnuje i školství, zdravotnictví či kulturu. Největší rozdíl ale představuje historický vývoj. V Česku se musel celý neziskový
sektor po revoluci obnovit, protože tady 40
let neexistoval. Takzvané dobrovolnictví
bylo za minulého režimu ve skutečnosti nucené, takže k tomu lidé měli velmi negativní vztah. A mecenášství s příchodem socialismu zcela zaniklo. V 90. letech se muselo
začít úplně znova. Třicet let od revoluce
se to postupně začíná zlepšovat. Nicméně
oproti Kanadě či Spojeným státům tento
sektor v Česku stále pokulhává.
Znamená to tedy, že v Kanadě jsou lidé štědřejší
a častěji dávají peníze na charitu?

Je to tak. Když se podíváme na poměr hrubého domácího produktu a objemu dárcovství, tak nejlépe jsou na tom Spojené státy,
kde jde o 1,4 procenta HDP. Kanada je na třetím místě s 0,7 procenta HDP. A Česko je daleko za nimi s 0,04 procenta. V Kanadě celý
objem dárcovství představuje 13 miliard ka-

Co by podle vás měl dělat český neziskový sektor, aby se mu podařilo dohnat ten kanadský?

Neziskový sektor v každé zemi vždy potřebuje víc, než dostává. V první řadě je
potřeba více zviditelnit činnost neziskového sektoru. Spousta lidí si neuvědomuje, do jak velké míry dobrovolnictví
a dárcovství přispívají k pozitivní změně
naší společnosti, a to je potřeba neustále
připomínat. Důležité je také zprofesionalizovat neziskové organizace. Lidé chtějí
mít jistotu, že s darovanými penězi dobře hospodaří a využívají je na deklarované účely. Na druhou stranu dárci, kteří si myslí, že se z jejich příspěvků nemá
platit žádná režie, jsou naivní. Když jdete
na operaci a očekáváte nějakou kvalitu výkonu, tak také chcete, aby byl váš doktor
dobře placený. Stejně tak pokud mají být
profesionálové v neziskovém sektoru, tak
je musíte rozumně ohodnotit. Zároveň je
potřeba vést už malé děti nejen ve školách,
ale i v rodinách k tomu, že by neměly myslet jen na sebe, ale že mají odpovědnost
i vůči společnosti.

▶ Kateřina Kožnarová ◀
Průměrně inteligentní student
položí otázku Googlu a do tří
vteřin dostane odpověď. Nadprůměrně inteligentní student
položí Googlu lepší otázku
a obdrží možná zajímavější odpověď. V obou případech je to
ale mnohdy odpověď zavádějící. Vyžaduje kritickou analýzu
a schopnost dobře se rozhodnout, zda ji při řešení problému
použít, nebo ne. Kvalitní škola
studenty učí, jaké otázky klást,
kde hledat správné odpovědi
a jak se v nich orientovat. Ta
nejlepší vám ukáže, že ptát se
jinak než doposud přinese ty
nejzajímavější inovace.
Průměrně či nadprůměrně
inteligentní student ze sociálně
znevýhodněného prostředí
má jiné starosti. Často zůstává
v zajetí existenčních otázek,
kterými se trápí jeho rodina.
K čemu mu pomůže sociální stipendium? Intelekt můžeme přirovnat k žárovce do reflektoru
v divadle. Některé žárovky svítí
méně, některé mimořádně.
Světelný výkon však nezaručí,
že s ním na divadelních prknech dokážete divy. Potřebujete se naučit, jak jej používat,
ale hlavně dostat příležitost,
abyste si to vůbec zkusili. Váš
talent zrozený pro roli osvětlovače v Národním divadle jinak
nikdo neobjeví. Co když tu
příležitost dostanete? Co když
se tu svou žárovku budete učit
používat od mistra? Myslím, že
s ní dokážete doslova zázraky.
A často i tehdy, pokud nejste
žádný „lumen“.
Sociální stipendia jsou nástrojem objevování talentů, které
by jinak zřejmě zůstaly skryty.
Ve škole Open Gate si uvědomujeme, že civilizační pokrok
je výsledkem hledání odpovědí
na netradiční otázky. Dáme-li
dětem stimulující prostor
k tomu, aby kladly ty správné
otázky, zvyšujeme tím šanci, že
jedna z odpovědí může přepsat
dějiny lidstva. Má jedenáctiletá
osobní zkušenost ukazuje,
že se sociálním stipendiem
poskytuje Nadace The Kellner
Family Foundation nejen zázemí a kvalitní vzdělání, ale dává
šanci na změnu života. Možná
také toho vašeho, kdo ví.
Autorka je ředitelkou základní
školy a gymnázia Open Gate
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Nadací a nadačních fondů v Česku p
Podle statistik
Fóra dárců
působilo v roce
2016 v České
republice přes
2200 nadací
a nadačních
fondů, zhruba
o sedm procent
více než
v předchozím
roce. Firemní
i nefiremní
nadace a fondy
dohromady
v loňském roce
rozdělily téměř
1,4 miliardy
korun. Mezi
oblasti, jimž se
věnuje nejvíce
dobročinných
organizací, patří
humanitární
pomoc a lidská
práva (více
než 15 procent
organizací)
a pomoc
nemocným
a lidem
s handicapem
(přes 15 procent
nadací a fondů).
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Nadační fondy a nadace v roce 2016

475

nadace

371

neﬁremní
nadace

ﬁremní
nadace

104

1738

nadační fondy

199
1539

neﬁremní
fondy

ﬁremní
fondy

Objem rozdělených příspěvků (v Kč)
1 389 934 130

644 328 468
ﬁremní

745 605 662
neﬁremní

197 075 392
Nadace ČEZ

148 991 764
nadace
Dobrý anděl

u přibývá
Oblast působnosti největších nadací
a nadačních fondů
(vychází z údajů za top 25 firemních + top 25 nefiremních nadací a nadačních fondů)

í
e

36 %

Firemní nadace a fondy

49 %
27 %

15,4 %

15,4 %

ﬁremních
nadací
a nadačních
fondů nese
jméno svého
zřizovatele.

POMOC NEMOCNÝM
A LIDEM
S HANDICAPEM

HUMANITÁRNÍ
POMOC A LIDSKÁ
PRÁVA

12,1 %

14,1 %

KULTURA, UMĚNÍ
A PAMÁTKY

VZDĚLÁVÁNÍ
A VÝZKUM

MAJÍ WEB

ZVEŘEJNILY
VÝROČNÍ ZPRÁVU

12,1 %

8,1 %
SENIOŘI

DĚTI, MLADÍ
A RODINA

10,1 %
POMOC SOCIÁLNĚ
ZNEVÝHODNĚNÝM

7,4 %

ZDROJ: FÓRUM DÁRCŮ

VOLNÝ ČAS
A AMATÉRSKÝ
SPORT

5,4 %
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ,
ROZVOJ REGIONŮ
A OCHRANA
ZVÍŘAT
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ŽEBŘÍČKY NADACÍ A FONDŮ FÓRA DÁRCŮ

Top 25 nefiremních nadací a fondů
Žebříčky nefiremních a firemních nadací a nadačních fondů sestavuje každoročně
Fórum dárců. Do analýzy byly zahrnuty všechny organizace registrované v roce 2016
v Česku. Údaje jsou shromážděny pouze od těch subjektů, které nejpozději do 30. září
2017 zveřejnily svoje výroční zprávy a účetní uzávěrky na serveru justice.cz.

Objem
rozdělených
příspěvků

Název

1 Dobrý anděl, n.

Nadační
jmění

148 991 764

1 000 000

2 Nadace The Kellner Family Foundation

88 958 000

1 000 000

3 Nadace Charty 77

61 709 747

76 616 350

4 Nadace Open Society Fund Praha

58 687 344

101 743 649

5 Nadace rozvoje občanské

58 290 648

83 845 000

6 Nadace Sirius

35 736 000

510 000

7 F-nadace

●

30 770 717

49 053 730

8 Nadace Synot

23 444 003

500 000

21 832 000

1 000

17 337 812

163 073 000

společnosti

●

●

10 Výbor dobré vůle – Nadace Olgy

Havlové

člen Fóra dárců

Humanitární
pomoc
a lidská práva
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Srovnání
s loňským
rokem

●■

9 Nadační fond obětem holocaustu

●

Oblast
působnosti

■

Životní
prostředí,
rozvoj regionů
a ochrana
zvířat

držitel Známky kvality Fóra dárců

Děti, mladí
a rodina

Senioři

Pomoc
nemocným
a lidem
s handicapem

Pomoc sociálně znevýhodněným

Kultura,
umění
a památky

Volný čas
a amatérský
sport

Vzdělávání
a výzkum

ondů podle rozdělených příspěvků
Objem
rozdělených
příspěvků

Název

11 Nadační fond Českého rozhlasu

Nadační jmění

17 309 322

5 000

12 Nadace Proměny Karla Komárka

16 100 000

1 000 000

13 Česká nadace sportovní reprezentace

15 302 600

500 000

14 Nadace RSJ

14 717 782

10 000 000

14 044 664

500 000

16 Nadace Karla Janečka

13 387 149

512 000

17 Nadace Via

12 805 506

64 767 918

18 Nadace mezinárodní lékařské pomoci

12 763 248

500 000

19 Nadace Naše dítě

12 158 000

36 104 000

20 Nadační fond Neuron na podporu

8 741 058

1 000

21 Nadace Mezinárodní potřeby

7 309 651

30 143 500

22 Nadace Život umělce

7 074 285

48 886 640

6 107 405

1 000

5 854 000

2 000

5 564 280

94 342 088

15 Nadace Terezy Maxové dětem

●

●■

vědy

23 Nadační fond Nehemia

●■

24 Nadační fond pomoci
25 Nadace Jedličkova ústavu

●■

Oblast působnosti

Srovnání
s loňským
rokem
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Top 25 firemních nadací a fondů p

Název

Objem
rozdělených
příspěvků

Zřizovatel

1 Nadace ČEZ
2 Nadace

Agrofert

●■

Nadační
jmění

ČEZ, a. s.

197 075 392

500 000

Agrofert, a.s.

112 189 720

500 000

Avast Software s.r.o

90 637 000

500 000

4 Nadace GCP

Česká pojišťovna a.s.

50 289 000

1 000 000

5 Nadace České

Česká spořitelna, a.s.

24 415 501

501 000 000

6 Nadační fond

Nadační fond J&T byl
založen fyzickými
osobami, ale svým
názvem reprezentuje
firmu. Do přehledu
firemních nadací
je zařazován
i na Slovensku, kde
působí Nadace J&T.

20 497 300

600 000

7 Nadace Film-Festival

Grandhotel Pupp
Karlovy Vary, akciová
společnost

15 960 000

500 000

8 Nadace Vodafone

Vodafone
Czech Republic a.s.

14 296 000

500 000

●

spořitelny
●

Karlovy Vary

Česká republika

■

9 Perspektiva, nadační

fond

10 Nadační fond

Veolia ●

● člen Fóra dárců

Humanitární
pomoc
a lidská práva
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Srovnání
s loňským
rokem

●■

3 Nadační fond Avast

J&T

Oblast
působnosti

(1. 4. 2016–31. 3. 2017)

ArcelorMittal
Ostrava a.s.

13 065 000

500 000

Vivendi Water
Česká republika, s.r.o.

12 358 643

100 000

■ držitel Známky kvality Fóra dárců

Životní
prostředi,
rozvoj regionů
a ochrana
zvířat

Děti, mladi
a rodina

Senioři

Pomoc
nemocným
a lidem
s handicapem

Pomoc sociálně znevýhodněným

Kultura,
umění
a památky

Volný čas
a amatérský
sport

Vzdělávaní
a výzkum

ů podle rozdělených příspěvků

Název

Zřizovatel

11 Nadace OKD

Objem
rozdělených
příspěvků

Nadační jmění

11 293 000

53 000 000

Preciosa, a.s.

8 831 000

100 754 000

13 Nadace Komerční

Komerční banka, a.s.

8 018 040

500 000

14 Nadace O2

O2 Czech Republic a.s.

6 003 000

500 000

15 Nadace bpd partners

bpd partners a.s.

5 920 000

32 000 000

16 Nadace Depositum

Česká spořitelna, a.s.

5 824 000

1 233 000 000

17 Nadační fond senioři

ČEZ, a. s.

5 405 068

0

18 Nadace Leontinka

EXX s.r.o.

5 261 557

500 000

19 Nadace AGEL

AGEL a.s.

5 100 233

1 200 000

20 Nadační fond

AHOLD Czech
Republic, a.s.

4 644 232

1 000 000

21 Bohemian Heritage

Bohemian Heritage,
a.s.

2 542 000

220 000

22 Nadace pro rozvoj

Proxy – Finance a.s.

2 344 450

1 000 000

23 Nadační fond Galerie

Pražská plynárenská,
a.s.

2 125 000

10 000

24 Nadační fond Veolia

Veolia Energie ČR, a.s.

1 627 000

1 000 000

25 Česká střelecká

Česká zbrojovka a.s.

1 250 476

500 000

OKD, a.s.

12 Nadace Preciosa

●

banky, a.s. – Jistota
●

Bonum

Skupiny ČEZ

Albert

●■

●

Fund, nadační fond
vzdělání
Smečky

Energie Humain ČR
nadace

Oblast působnosti

Srovnání
s loňským
rokem
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Globální trendy v dárcovství
Cílem výzkumného projektu Globální trendy v dárcovství je zmapovat a lépe porozumět
preferencím a zvykům dárců při podpoře charitativních organizací. Výzkum sponzorovaný
organizací Public Interest Registry a provedený organizací Nonprofit Tech for Good
sumarizuje data více než 4500 respondentů ze šesti kontinentů o tom, jak on-line
a mobilní technologie ovlivňují dárcovství.

K darování nejčastěji dárce inspirují
televize

54 %
dárců
se podílí
na některém
z pravidelných
programů,
z nich více než
čtyři pětiny
darují každý
měsíc.

4%

tištěná
média
10 %

web
12 %

dárců se
k dárcovství
inspiruje
během
svátků,
z nich více
než tři
čtvrtiny
o Vánocích.
18 PRO BYZNYS

2%

ostatní

2%

Sociální sítě, které nejčastěji
inspirují k dárcovství

sociální
sítě
25 %

e-mail
21 %

dárcovské akce
25 %

61 %

rozhlas

Dárci preferují dary
prostřednictvím
on-line
pošta
dárcovské akce
mobilní aplikace
na pracovišti

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
LinkedIn
WhatsApp

62 %
15 %
10 %
6%
3%
2%

Ze „svátečních“ dárců
91 procent přivede
k dárcovství naděje a empatie.
Nejčastějšími
adresáty jejich
pomoci jsou

ženy a dívky
6%

děti a mládež
18 %
61 %
14 %
14 %
6%
5%

sociální služby
17 %

zvířata
8%
náboženství a víra
11 %

Jaké dárcovské mechanismy by dárci nejraději používali
mobilní aplikace s jednoduchým ovládáním
NFC v chytrém telefonu a digitální billboardy v hromadné dopravě
hlasové pokyny prostřednictvím elektronických asistentů doma nebo v autě
dotyková obrazovka se snímačem otisku prstu na lednici

66 %
19 %
9%
4%
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1946:

Potravinové balíky nakrmily tisíce dětí
v poválečném Československu

2017:

Miliony lidí v Jižním Súdánu trpí hladem.
CARE pomáhá na místě

Mezinárodní humanitární organizace CARE vznikla po
druhé světové válce a v roce 1946 začala zasílat do
válkou zasažené Evropy balíky s potravinovou pomocí.
Putovaly také do Československa. „Balík CARE dostala
moje matka v létě 1946, protože jsem byl poloviční
sirotek – otec se nevrátil z koncentračního tábora.
V balíku bylo asi 15 kilo velice vítaných potravin, které
v té době nebyly k sehnání buď vůbec, nebo pouze na
potravinové lístky,“ vzpomíná pan Otto Musil z Prahy,
jenž patřil k příjemcům balíků pomoci. „Je to už přes
70 let, tehdy mi bylo jedenáct, dnes je mi 83 let. Některé
věci rychle zapomeneme a jiné zůstávají v paměti. Já
dodnes živě vzpomínám na první čokoládu, kterou
jsem poprvé ochutnal, na poněkud zvláštní konzervu
s vepřovým v jablečné omáčce nebo na „věčné“ mýdlo ze
zásob US Army, které nám vydrželo několik let,“ říká pan
Musil, který dnes prostřednictvím CARE sám přispívá
na pomoc lidem v nouzi.

Hlad, který v Jižním Súdánu propukl kvůli vleklému
ozbrojenému konfliktu a neúrodě, doléhá nejvíce
na nejmenší děti, těhotné ženy a kojící matky. CARE
proto matkám a jejich dětem poskytuje v mobilních
zdravotnických klinikách výživovou terapii, dává jim
základní potraviny a léky nutné k přežití. Malou Nyakuor
(na fotografii) přinesla na kliniku CARE její maminka
v zuboženém stavu. Kvůli nedostatku jídla ji nedokázala
kojit. Nyakuor byla těžce podvyživená a nemocná. Díky
pomoci dárců jí CARE mohla poskytnout léčbu.

CARE po celém světě pomáhá lidem v nouzi k soběstačnosti. V roce
1946 posílala balíky pomoci do Československa, nyní působí v Jižním
Súdánu či v Sýrii. Přidejte se k nám i vy. Děkujeme!

www.care.cz

Sbírka CARE ČR pro Jižní Súdán: 243 308 210/0300, specifický symbol: 122017

Přispět můžete i on-line na www.care.cz.
HN052675
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Vězeňkyně šijí „pytlíky s příbě
Dobrovolníci vysází stromy a poté dostanou pytlíky ze záclon, které
ušily vězeňkyně v opavské věznici. Zdánlivě spolu sázení zeleně
a pytlíky moc nesouvisí. Cíl mají ale společný – ukázat lidem, jakými
způsoby mohou chránit přírodu. Letos proběhlo několik zajímavých
dobročinných projektů, které podpořili jednotlivci i firmy.

▶ Kristína Paulenková ◀
Nezisková organizace Sázíme stromy se zabývá sadbou zeleně už roky. A letos se rozhodla jít v ochraně přírody ještě o kus dál.
Po vysázení stromů lidem, kteří se na akci
podíleli, daruje „pytlík s příběhem“. Každý
pytlík vypadá trochu jinak. Je ušitý ze záclon. Velikost má zhruba formátu A4 a kvalita odpovídá domácímu šití. „Pytlíky šijí
vězeňkyně v opavské věznici. Pro mnohé
z nich je to první smysluplná práce v životě. Doufáme, že až půjdou lidé do obchodu,
nepoužijí všudypřítomné igelitové pytlíky,
ale vezmou si ten náš ze záclon,“ vysvětluje Martina Pavelková z organizace Sázíme
stromy to, jak spolu souvisí městská zeleň
a sáčky na potraviny. Nezisková organizace vkládá dovnitř pytlíku vysvětlující text.
Cílem je lidi prostřednictvím sázení dostat
blíže přírodě a ukázat jim také cestu, jak
nakupovat bez zbytečných igelitů.

Nové stromořadí vytvoří cestu

Organizace za dobu svého působení vysadila už přes 2800 stromů a přes čtyři tisíce
keřů. V tom jí pomohlo více než čtyři tisíce
dobrovolníků. „Sázíme na obecních pozemcích, lokality hledáme ve spolupráci s obecními úřady. Sázíme buď nová stromořadí,
nebo doplňujeme ta již vysazená. Sázíme
u škol, školek, obnovujeme remízky, sázíme
biokoridory, dosazujeme stromy do parků
a na sídliště,“ dodává Pavelková.
Dobrovolníci, často lidé z partnerských ﬁrem, za pomoci neziskové organizace zeleň
vysadí. Zaměřují se především na místa,
která by jinak zůstala neosázená. Díky nim
může vzniknout třeba nová cesta. „Některá
jsou zajímavá třeba tím, že jsou v poli a vytvoří se nová cesta, kterou najednou začnou
místní používat – to je například současná
výsadba stromořadí v Čakovicích v Praze,
která obnovuje starou historickou cestu
a spojí dvě obce pro pěší. Jinak lidé museli chodit po státní silnici,“ doplňuje. Stro20 PRO BYZNYS

my vysadili už ve více než 150 lokalitách.
Mnohé ﬁrmy jim přispívají nejen ﬁnančně,
ze zahradničení si udělají team building.
Stromy zkrášlují okolí, ale chrání také před
hlukem, prachem a větrem, zamezují erozi
a jsou domovem pro zvířata.

Nočníky pro nedonošená miminka

V České republice se každé dvanácté dítě
narodí předčasně. Pro rodiny taková situace není jen psychická zátěž. Pravidelné cesty do nemocnice či speciální pomůcky pro
děti, které mají v souvislosti s předčasným
narozením zdravotní problémy, jsou i ﬁnančně náročné. Na podporu těchto rodin
se konal v březnu už druhý ročník charitativní dražby, kterou pořádá Muzeum hygieny. V letošním roce se charitativním partnerem akce stal Nadační fond pro předčasně
narozené děti a jejich rodiny, který pomáhá
rodinám po celé republice, když se jim narodí nedonošené dítě. V pražském Paláci Žofín
se dražilo 30 keramických nočníků, které
darovala ﬁrma Český porcelán. Do charitativní akce se zapojili známí herci, muzikanti či uznávaní lékaři. Známé osobnosti
nočníky pomalovaly barvami od české ﬁrmy Koh-i-noor Hardtmuth. Letošní ročník
nakonec vynesl 360 500 korun.
Nadační fond pro předčasně narozené děti
a jejich rodiny založily Markéta Stránská
a Hana Píšová. Té druhé se před lety předčasně narodila dvojčata a tato zkušenost
ji před třemi roky motivovala k jeho založení. Pomáhá vždy konkrétní rodině a její
konkrétní potřebě spojené s předčasně narozeným dítětem. „Přispíváme vždy dítěti,
které se narodilo předčasně a jehož zdravotní komplikace souvisí právě s předčasným
porodem. Z vybraných prostředků se například pořídily kompenzační pomůcky (sedačka a tříkolka pro handicapované děti),
hyporehabilitační pobyt pro předčasně narozené dítě či několik rehabilitačních poby-

135
tisíc korun
vybrali přátelé
ﬁnančního
poradce Michala
Pechra při
příležitosti
jeho narozenin
na Nadační
fond Slunce pro
všechny.

během“ na nákup potravin
dina se dlouhodobě přátelí s rodinou zaměstnankyně Centra služeb Slunce všem,
která pracuje jako vedoucí pečovatelské
služby. Sama má postiženého syna v Domově dobré vůle, což je zařízení rodinného
typu pro osoby s různým stupněm postižení. Nebylo to pro něj poprvé, co nadačnímu
fondu a k němu přidruženým organizacím
pomohl. „Již dříve, když jsme byli s dětmi
třeba ve Švýcarsku, za nimi přijel a dal jim
dárky,“ říká Blanka Dvořáková, ředitelka
Nadačního fondu Slunce pro všechny. Nadační fond podporuje například Soukromou školu Slunce, která integruje děti se
speciálními vzdělávacími potřebami, nebo
Centrum služeb Slunce všem pro osoby
s handicapem. Škola se rozrůstá o přístavbu s poradenským centrem a dalšími prostory. „Peníze použijeme na tu přístavbu,“
doplňuje Dvořáková. Několik organizací
Slunce má stovky klientů a uživatelů z řad
handicapovaných a jejich rodin.

Banka učí děti finanční gramotnosti

FOTO: SÁZÍME STROMY

tů nehrazených pojišťovnou,“ uvedla Hana
Píšová, zakladatelka fondu. Výtěžek dražby nočníků z předešlého ročníku putoval
do nadačního fondu Mathilda, který pomáhá vzdělávání nevidomých a slabozrakých
osob a jejich pracovnímu uplatnění a zabývá
se také výchovou a výcvikem vodicích psů.

Dobročinná oslava narozenin

Finanční poradce a bývalý ředitel banky
Michal Pechr, který žije již delší dobu s rodinou ve Švýcarsku, si řekl o netradiční
dárek k padesátým narozeninám. Plánoval
velkou oslavu v pražské restauraci U Fleků, na kterou se sjeli přátelé z celého světa.
Kamarády požádal, aby mu nevozili dárky
a místo toho ﬁnančně přispěli na sbírku
pro Nadační fond Slunce pro všechny. Ten
byl založen v únoru 2002 za účelem podpory dětí a dospělých se speciálními potřebami. Přátelům pana Pechra se podařilo společně vybrat přes 135 tisíc korun. Nadační
fond podpořili i proto, že Pechr a jeho ro-

V Líbeznicích u Prahy vysázela
organizace Sázíme stromy 120 lip.
O akci byl velký zájem, přišlo ten
den více než 150 lidí. Účastnily se
celé rodiny z Líbeznic. Každý si
mohl vysadit svůj strom a dát si
na něj jmenovku.

Banka ING klade důraz na to, aby zapojila
do svých společensky odpovědných aktivit
také své zaměstnance. Bankéři ING mohou
přispět ke společenské odpovědnosti banky
vlastními znalostmi. Na základních a středních školách učí děti ﬁnanční gramotnosti
formou hry Hravý ﬁnančník, na kyberbezpečnost se zaměřují v rámci projektu Bankéři jdou do škol, který zastřešuje Česká
bankovní asociace. V rámci ING Bank fondu Nadace Terezy Maxové dětem, který byl
založen v roce 2005, organizuje mnoho akcí,
jejichž výtěžek slouží především na podporu
vzdělávání a rozvoje talentu dětí v náhradní rodinné péči nebo v dětských domovech.
„Celkově se daří zapojit téměř polovinu našich kolegů do společensky odpovědných
aktivit,“ odhaduje Veronika Němcová, ředitelka korporátní komunikace a CSR v ING
Bank. „Dokládá to, že naši kolegové rádi
věnují svou energii i tam, kde je to opravdu
potřeba,“ doplňuje. Jedním z konkrétních
příkladů společného dobročinného počinu je
charitativní snídaně, na kterou zaměstnanci
ING Bank připravují různé pokrmy a ty pak
prodávají svým kolegům. Výtěžek z akce jde
na podporu konkrétního dítěte nebo rodiny. Během dvanácti let spolupráce s Nadací
Terezy Maxové dětem banka podpořila přes
tisícovku projektů celkovou částkou přesahující 22 milionů korun.

Móda pomáhá

Oděvní společnost Lindex podporuje boj
s rakovinou prsu. Letos představila speciálPRO BYZNYS 21
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FOTO: NF SLUNCE PRO VŠECHNY

Vystoupení Pěveckého
sboru Slunce na jarmarku v Unhošti. Nadační
fond Slunce pro všechny
podporuje například
unhošťské Centrum
služeb Slunce všem pro
osoby s handicapem nebo
Soukromou školu Slunce,
která integruje děti se
speciálními vzdělávacími
potřebami.

ní kolekci domácího oblečení, z níž 10 procent prodejní ceny putuje na výzkum rakoviny. Z prodeje růžového náramku a růžové
tašky daruje dokonce celý zisk. V Česku podpoří konkrétně projekt Bellis Young & Cancer, který se soustřeďuje na mladé pacientky
s rakovinou prsu. Firma se také vrhla na zaokrouhlování. Zákazníci v říjnu zaplatili cenu
zaokrouhlenou o pár korun či haléřů navíc,
které pak ﬁrma posílá také na stejný projekt.
Firma se problematice věnuje dlouhodobě.
Za ta léta, co společnost Lindex působí coby
hlavní partner kampaně Pink Ribbon (Růžová stužka), vedly její snahy nejen k tomu, že
na výzkum rakoviny prsu putovaly nemalé
ﬁnanční prostředky, ale také ke zvýšení povědomí veřejnosti o této nemoci. Od roku
2003 ﬁrma získala na výzkum rakoviny
zhruba čtvrt miliardy korun.

Narozeniny Nadace ČEZ

Jak používat mobilní aplikaci
EPP Pomáhej pohybem a sportovat nejen pro své zdraví, ale
i pro dobro druhých, se dozvíte
ve videu (odkaz v QR kódu).

Nadace ČEZ oslavila letos patnácté narozeniny. Za dobu svého působení podpořila
7600 projektů a na nejrůznější dobročinné
počiny darovala přes dvě miliardy korun.
Díky nadaci během let vzniklo více než
400 dětských a sportovních hřišť, vyrostlo téměř 80 tisíc stromů a keřů, české obce
mohly osvětlit a tím zabezpečit více než
100 přechodů.
V množství všech grantových programů
i menších projektů je podle Michaely Zikové z Nadace ČEZ těžké vybrat ten nejzajímavější. Jejím osobním favoritem je mobilní
aplikace EPP – Pomáhej pohybem, kterou
spustili v roce 2015. Aplikace zaznamenává
pohyb uživatele, a to například chůzi, běh,
jízdu na kole či lyžování, a kromě běžných

údajů o rychlosti, čase, tempu či vzdálenosti
také generuje body. Tyto body může uživatel
kdykoliv věnovat některému z aktuálně nabízených projektů neziskových organizací,
škol nebo obcí. „Lidé projekty nepodporují
ﬁnančně, ale pouze svou vydanou energií,
tedy například jízdou na kole nebo procházkou v parku. Jedinou podmínkou je mít
aplikaci zapnutou. Jejím prostřednictvím
se za uplynulé dva roky podařilo podpořit
již více než 690 projektů v částce převyšující
50 milionů korun,“ doplňuje Ziková. Pokud
uživatelé aplikace svým pohybem nashromáždí za daný čas určitý počet bodů, Nadace ČEZ projekt podpoří konkrétní, dopředu
stanovenou částkou. Letos svým pohybem
lidé nasbírali body, které nadace proměnila
ve ﬁnanční dar, například na Český pohár
ve stolním tenisu vozíčkářů. Jubilejním pětistým podpořeným projektem se stala organizace Sirius, která vychovává psy pro hledání
pohřešovaných nebo zavalených osob. Nadace jim přispěla na potřebné vybavení, jako
například kvalitní svítilny, bezpečnou obuv,
helmy, GPS navigace nebo boxy na psy.
Mimo pomoc pohybem přes aplikaci každoročně Nadace ČEZ podpoří stovky menších
i větších regionálních projektů různých
zaměření. Jen namátkou, letos příspěvek
získal beneﬁční běh pražskou Stromovkou
s názvem Běháme pro děti na podporu organizace Dejme dětem šanci, která dlouhodobě pomáhá konkrétním mladým lidem
a dětem z dětských domovů po celé republice. Padesát tisíc dostalo na modernizaci
malé muzeum v domku v Čejkovicích, kde
prožil dětství první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk.
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Již desátým rokem pomáháme stovkám studentů
z Čech i ze zahraničí k dosažení jejich snů.
SCHOLARSHIP
STUDENT HUB
JOURNEY
ACHILLOVA DATA
KAPLICKY INTERNSHIP
GRANTY

stipendia pro české studenty na
zahraničních univerzitách
poradenské centrum
a přednášky pro studenty
letní intenzivní kurz pro studenty žurnalistiky
dlouhodobý kurz pro začínající novináře
stáže v architektonických studiích
pro absolventy architektury
stipendia pro sociálně a ekonomicky
znevýhodněné studenty
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Jaký přístup
fundraiserů vás
přiměje darovat?
Žádat někoho o podporu, byť jde o peníze na dobrou věc, není
jednoduché. Úspěch často záleží i na osobním přístupu tzv.
fundraisera a způsobu, jakým potenciální dárce zaujme. Jak tedy
nejlépe postupovat při získávání peněz na dobročinnost a čeho se
naopak vyvarovat?

Božena Jirků
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výkonná ředitelka Nadace Charty 77

Jiří Grund
ředitel rodinné firmy Grund
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Oddělujeme
peníze pro
potřebné
a na režii

Božena
Jirků
výkonná ředitelka
Nadace Charty 77

Buďte
originální
a kreativní

Lucie a Nicole
Ehrenbergerovy
blogerky a youtuberky známé
pod značkou A Cup of Style

Naše zkušenost je jednoznačná – naprostá
velmi citliví na pokusy získat peníze pro
transparentnost činnosti nadace, naprosto
nejrůznější šarlatány. V našich řadách jsou
přesně deﬁnované užití daru a profesionáli renomovaní lékaři, takže máme zajištěný
ní, renomovaný audit hospodaření nadace.
odborný pohled a složité případy konzultuAle k tomu přidáváme ještě jednu důležitou
jeme s předními pracovišti.
zásadu, o které se někdy v neziskovém sekTo se o nás ví a přivedlo to k nadaci řadu ﬁtoru mlčí. V naší nadaci jsou přísně odděrem, s nimiž děláme charitu. Máme aktuálleny peníze pro potřebné a peníze na režii.
ně třináct takových fondů a těší mě, že
Prostředky na mzdy, provoz nebo nájem nemáme šanci ovlivňovat zkušené manažečerpáme například z našeho nejznámějšího
ry, kteří umí vydělávat peníze, a jak ráda
projektu Konto Bariéry, ale musíme je zajisříkám, „učit je charitě“. Naším vkladem
tit jinde. Buď jako účedo této spolupráce
lové dary od informojsou
zkušenosti
»
Nikdy
se
nevyhýbáme
vaného donátora, nebo
v této oblasti, naše
například jako výnosy osobnímu kontaktu s žadateli, know-how. To je příz nadačního majetku. zaujatě sledujeme jejich život
nos pro práci spoTen je na rozdíl od doby,
lečně spravovaných
kdy jsme měli na vklad- po úrazu či nemoci a nebojíme ﬁremních fondů.
ní knížce 150 tisíc korun, se nabídnout pomoc znovu. «
Nikdy se nevyhýdnes více než stomiliobáme
osobnímu
nový.
kontaktu s žadateCelý mechanismus rozdělování peněz je
li, zaujatě sledujeme jejich život po úrazu
otevřený a předem deﬁnovaný. Parametry,
či nemoci a nebojíme se nabídnout pomoc
které používáme, jsou stále stejné – zřejmá
znovu. Oni jsou našimi nejlepšími auditory
sociální potřebnost, lékařské zprávy, čestná
a žijícími důkazy, že pomoc byla oprávněná.
prohlášení žadatelů a podobně. Přitom nikdy
Také proto se snažíme využívat všechny příneposíláme prostředky žadatelům přímo,
ležitosti, aby o naší práci byla informována
ale na základě podepsané smlouvy propláveřejnost. Nejen o velkých číslech, ale hlavně
címe faktury za zdravotní pomůcky, vozíky
o konkrétních osudech, které jsme pomohli
nebo třeba auta. Máme dobrou zkušenost
změnit k lepšímu.
s prověřováním sociální situace žadatelů
Pomáháme rádi a denně dostáváme zprávy
přímo v jejich bydlišti. Pomůžeme každému,
o dobrých efektech naší práce. Také proto
ale nikdy nepodporujeme neprověřené memůžeme tvrdit, že získat peníze pro dobrou
tody, přístroje nebo léčebné postupy. Jsme
věc není vlastně ani tak těžké.
Z našeho pohledu je nejdůležitějším asFakt, se kterým pracujeme i my na našem
pektem transparentnost a co možná nejblogu a YouTube kanálu, je ten, že lidé mají
více konkrétní cíl, na který se ﬁnance
rádi příběhy. Zajímá je zákulisí aktivit
vybírají. Čím lépe totiž dárce vidí, kam
nadace, stejně jako konkrétní vyprávění
jeho peníze poputují, tím jednodušší pro
o tom, kde mohou peníze pomoci.
něj je se rozhodnout, zda je mu konkrétní
A aby pro ně byla nadace stoprocentně důcíl blízký a zda přispět,
věryhodná,
chtějí
nebo ne.
znát také její mi» Čím lépe dárce vidí,
Zároveň máme pocit,
nulost. Než darují
že velmi důležitá je kam jeho peníze poputují,
své peníze, chtějí se
i originalita a kreati- tím jednodušší pro něj je
přesvědčit o předvita komunikace. Stejchozích aktivitách
ně jako kdekoli jinde, se rozhodnout, zda je mu
nadace, jak s ﬁnanči v tomto odvětví je konkrétní cíl blízký a zda
ními příspěvky zapotřeba se přiblížit cíchází a komu a jak
lové skupině a odlišit přispět, nebo ne. «
již nadace v minuse od konkurence. A je
losti pomohla.
škoda, že tomu často nadace nevěnují toV neposlední řadě, pokud chce nadace mířit
lik prostoru. Spoléhají na to, že samotný
na mladší cílovou skupinu, tedy publikum
cíl fundraisingu je natolik zajímavý, že
ve věku 15 až 25 let, nejlepším způsobem
dárce přiměje darovat bez jakékoli větší
komunikace jsou rozhodně sociální sítě. To
propagace.
je prostředí, ve kterém se mladí lidé pohyBohužel ale jen málo lidí v dnešní době
bují každý den a je jim přirozené. Výhodou
samo od sebe vyhledává, na co by mohli
sociálních sítí je to, že založení vlastního
přispět. Proto je potřeba být v komunikaci
proﬁlu na Instagramu nebo Facebooku nic
konzistentní, neustále se připomínat a dánestojí, a pokud je obsah kvalitní a origivat o nadaci vědět po celý rok i mimo větší,
nální, šíří se v podstatě sám. Sdělení, které
konkrétní kampaně. Tím se zvýší pověuživatele sociálních sítí zaujme, je potom
domí o dané nadaci a v lidech spolu s ním
ochotný „lajkovat“, komentovat a sdílet se
vzroste i důvěra.
svými přáteli a lidmi, kteří jej sledují.
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Kvalitní
fundraising
vytvářejí obě
strany

Martina
Břeňová
ředitelka pro
programy a rozvoj
Nadačního fondu
Avast

Jde o vybudování
důvěry, jako
v obchodu

Jiří Grund
ředitel rodinné
firmy Grund
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Když jsem po více než deseti letech v nevládo umírající v hospicích, nemocnicích či doním sektoru přišla do ﬁremního Nadačního
movech pro seniory. Podporujeme projekty,
fondu Avast, získala jsem jedinečnou příkteré pomáhají dlouhodobě měnit systém.
ležitost vidět vztah dárce a obdarovaného
K tomu potřebujeme silné partnery ve všech
z „druhé strany“. Měla jsem svět českých
sektorech. Odbornost a expertizu neziskofundraiserů jako na dlani. Na všech úrovvých či například zdravotnických organizací
ních, se všemi stereotypy, snahou přinášet
a pozornost státu, který využije ﬂexibilitu
nové metody ze zahraničí, kde občanská
našich pilotních investic a umožní jejich udrspolečnost neměla 40 let vynucenou pauzu,
žitelnost a systémové ukotvení. Ministerstvo
ale i třeba ustrnutím
zdravotnictví na náš
v praxi devadesátých » Nabízíme neziskovkám
program
navázalo
let. Zároveň jsem díky
a uvolnilo 60 milionů
důvěru a ony nám to
tomu snadněji chápala
korun na rozvoj paliaﬁnanční strasti ne- mnohonásobně vrací v tom,
tivních center v česziskových organizací,
kých nemocnicích.
že s námi jednají na rovinu.
jak těžké je získávat
To je příklad dárcovpeníze na provoz, I o problémech. «
ského happy endu.
zvlášť první tři měsíce
Ale aby se to stalo,
v novém roce, kdy celý
držíme se několika
sektor čeká, zda obdrží existenční podporu
zásad. Chceme sebevědomé partnery. Nez veřejných rozpočtů a bude mít na mzdy.
ziskovky, které věří vlastní odborné zkuJednou ze zásadních výzev fundraisingu je
šenosti a jednají s námi otevřeně, nebojí
nedostatek profesionálních fundraiserů, přise nám oponovat, diskutovat a naopak nás
jetí a ukotvení samotné profese v koncepci
posunou. Jako dárce se držíme zásady, že
organizací. Také předsudky mezi neziskorespektujeme reálné potřeby. Nasloucháme
vým, soukromým a státním sektorem či
a ptáme se. Nevymýšlíme si vlastní líbivá či
konkurenční neziskové prostředí. To může
krátkozraká řešení, ale společně pracujeme
vyvolávat i kontraproduktivní hašteřivost
na těch, která mají dopad. Nabízíme nezisa odradit mnohé dárce. Za neochotou spolukovkám důvěru a ony nám to mnohonásobpracovat bývá i odlišný odborný přístup, ego
ně vrací v tom, že s námi jednají na rovinu.
konkrétních lidí nebo nedůstojná existenční
I o problémech. Mimochodem, šetří to čas
nejistota lidí, kteří fundraising dělají.
na všech stranách. A ty strany jsou jedinečAvast je česká ﬁrma a náš nadační fond
né, odlišné, a právě proto se mohou dobře
strategicky podporuje inovace. Například
doplňovat. Kvalitní fundraising vytvářejí
v paliativní oblasti ﬁnancujeme rozvoj péče
všichni. Ti, co přijímají, i ti, co darují.
Rozhodující pro mne jako dárce je osobnost,
komunity na tamních středních a vysokých
která zaštiťuje a vede celý projekt. Je to stejškolách. Pro dospělé založila v odlehlých
né jako v obchodu. Jde o vybudování důvěry,
vysokohorských oblastech školy, které si
zda prostředky budou využívány efektivně
místní postavili svépomocí a my jsme spoa zda celý projekt je
luﬁnancovali textilní
vymyšlen a postaven
pletací stroje a mzdy
»
Dávám
přednost
malým
tak, aby opravdu poučitelů. Místní se namáhal, a ne v dobrém projektům, kdy nadšenec se
učili z vlastní vlny vyúmyslu škodil. Proto svým týmem pomáhají věci,
rábět čepice a svetry,
se z principu vyhýbám
které prodávali na trpodpoře velkých nada- kterou detailně znají. «
zích. Dnes mají vlastcí, kde se to jen hemží
ní dílny a svůj mikrology velkých korporabyznys. Celý projekt
cí, které si potřebují splnit svoji politiku pro
se pak posouvá do stále odlehlejších lokalit.
akcionáře a veřejnost. Pak se vše prezentuje
Podobné je to u projektu MOST Pro Tibet,
na gala akcích ve společnosti modelek, které
kde zakladatelky samy strávily v zemi mnostojí neuvěřitelné peníze, a manažeři se fotí
ho měsíců a dnes dovážejí tibetské produkty
s šeky, jejichž výše by často nestačila na poa prodávají je na nadačním webu. My jsme
krytí cateringu akce, kde se prezentují. To
podpořili stavbu textilních dílen pro místní
mě vždy přesvědčivě odradí. Proto dávám
komunitu a také školy, která přímo v Číně
přednost malým projektům, kdy nadšenec
vyučuje o tradiční tibetské kultuře.
se svým týmem již delší dobu pomáhají věci,
Díky zkušenostem a morální integritě těchto
kterou detailně znají nebo k ní mají letitý
lidí nedochází k chybám, které se dějí nadavztah se zkušeností přímo z terénu.
cím některých modelek či nadšencům právě
Příkladem je naše dlouholetá spolupráce
se navrátivším z dovolené a rozhodnutým
s nadačním fondem Inka, podporující indipomáhat. Neznalost prostředí může vést
ánské komunity v Peru. Její zakladatelka
k tomu, že třeba v jedné vesnici stojí vedle
paní Vilímková sama rok mezi Indiány žila
sebe dvě školy postavené současně dvěma naa z této zkušenosti založila nadační fond,
dacemi, nebo ke ztrátě motivace příjemců pokterý ﬁnancuje třeba studium indiánské
moci, když vše dostávají bez vlastního úsilí.
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FOTO: HN – MICHAELA HASÍKOVÁ

Osobní údaje (ne)trápí neziskovky
Největší změna v oblasti ochrany osobních údajů za posledních
25 let – nařízení Evropské unie známé pod zkratkou GDPR – dopadá
na všechny, kteří zacházejí s osobními daty, tedy i na neziskové
organizace. Ty ochranu osobních údajů často zanedbávají.

▶ Viktor Dušek, Daniel Szpyrc ◀
Ačkoliv základní zásady zpracování osobních údajů zůstávají stejné, v květnu 2018
dojde k celkovému zpřesnění a částečně
také ke zpřísnění jednotlivých podmínek
pro správu osobních údajů. Nařízení dopadne nejen na velké organizace, které zpracovávají množství osobních údajů, jako jsou
třeba banky nebo mobilní operátoři, ale
i na všechny ostatní, jež nakládají s osobními daty. Mezi ty patří i neziskové organizace.
Největším problémem neziskového sektoru
je, že ochranu osobních údajů dlouhodobě
zanedbává. Priority jsou jiné a na důslednou
ochranu osobních údajů nejsou lidé ani peníze. Přitom osobní údaje jsou pro mnohé
neziskovky „cennou surovinou“, díky které
dokážou být efektivnější při ﬁnancování
své činnosti, tedy především při oslovování
dárců. Některé neziskové organizace navíc

často shromažďují velké množství citlivých
údajů příjemců jimi poskytovaných služeb,
zejména pokud pomáhají nemocným nebo
handicapovaným. Ke zpracovávání osobních údajů dochází ale i v zaměstnaneckých
nebo dobrovolnických databázích a tak bychom mohli pokračovat.
S čím se neziskové organizace v této oblasti
podle naší zkušenosti nejvíce potýkají?

Jak oslovit dárce

Získávání ﬁnancí je neodmyslitelnou součástí činnosti každé neziskové organizace.
Důležitým zdrojem příjmů jsou příspěvky
individuálních dárců, které je za tímto účelem nutné oslovit. Některé způsoby oslovování potenciálních dárců nevyžadují zpracování osobních údajů a starost s GDPR při
takové komunikaci odpadá. Mezi ně řadíme
neadresné reklamy v tisku nebo v on-linu,
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oslovení prostřednictvím dobrovolníků
na ulici nebo plošnou letákovou reklamu.
Neadresná reklama je ale ﬁnančně náročnější a často méně efektivní než přímé oslovení. S tím je však spojená nutnost dodržení
pravidel, která upravují právo na soukromí,
tedy dnes především zákon o ochraně osobních údajů a antispamový zákon, v budoucnu GDPR a nařízení ePrivacy.
Přímo oslovit potenciální dárce může nezisková organizace zpravidla pouze na základě
jejich předchozího souhlasu. U stávajících
dlouhodobých dárců tak naproti tomu může
učinit i bez předchozího souhlasu, pokud takové oslovení představuje její oprávněný zájem. Za účelem zjištění oprávněného zájmu
je ale nutné provést takzvaný balanční test,
tedy porovnat právo dárce na soukromí a zájmy neziskové organizace. Domníváme se,
že pokud takové oslovování bude v rozsahu,
který dárci mohou v obdobných případech
očekávat, nebude souhlasu třeba.

získat souhlas samotných dárců, jinak bude
nelegální. Vždy bude třeba dárce o takovém
způsobu zpracování řádně informovat.

» Osobní údaje
jsou pro mnohé
neziskovky
„cennou
surovinou“, díky
které dokážou
být efektivnější
při financování
své činnosti,
tedy především
při oslovování
dárců. «

Nákup databáze kontaktů jen stěží

Veřejná data? Zapomeňte!

Ačkoliv se může zdát, že veřejně dostupné
osobní údaje se mohou dále použít, není
tomu tak. Osobní údaje se zveřejňují za určitým účelem. Jejich další využití je možné
pouze tehdy, pokud je s ním původní účel
zveřejnění v souladu.
Můžeme si to ukázat na příkladu seznamu
advokátů na stránkách advokátní komory,
kde jsou uvedeny i jejich adresy a telefonní
čísla. Účelem vedení těchto seznamů je, aby
veřejnost měla možnost advokáta kontaktovat v souvislosti s výkonem jeho profese,
tedy poskytováním právních služeb. Pokud
nezisková organizace seznam využije k oslovování advokátů s možností přispět na její
činnost, není takové jednání s původním
účelem slučitelné a bude v rozporu s GDPR.

Jak na GDPR? Metodicky

Důvěra veřejnosti je víc než hrozba
vysoké sankce

Sofistikované analýzy dat se souhlasem
dárců
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Jedna z novinek, kterou GDPR přináší, je povinnost v určitých případech jmenovat takzvaného pověřence pro ochranu osobních
údajů. Učinit tak budou muset i neziskové
organizace, které v rámci hlavní činnosti
systematicky monitorují fyzické osoby nebo
provádí rozsáhlé zpracování citlivých osobních údajů, tedy například údajů o zdravotním stavu svých klientů. Nezáleží přitom
na velikosti organizace.
S ohledem na nároky, které legislativa na pověřence klade, bude pro mnohé menší neziskovky složité takovou osobu uvnitř organizace najít a často bude třeba zajistit výkon
této role externě. Nabízí se i sdílení jednoho
pověřence více organizacemi.
Požadavků, které GDPR na správce osobních
údajů klade, je řada. Tato norma je navíc velmi technická a má dopad na interní procesy,
předpisy, ale i IT systémy. Pokud vezmeme
v potaz i množství osobních údajů, které se
v neziskovém sektoru využívá, je vhodné
přistupovat k implementaci GDPR metodicky. V první řadě by si každá organizace
měla udělat jasno v tom, kde všude, za jakým
účelem a na jakém právním základě osobní údaje zpracovává a zda je rozsah a doba
zpracování tomuto účelu adekvátní. Následně by si měla porovnat současný stav s tím,
co vyžaduje právní regulace, udělat si celkový obrázek o dopadech změn do organizace,
ohodnotit si jejich rizikovost a náročnost
implementace. Teprve pak se pustit do řešení jednotlivých nesouladů a přitom vždy
začít s těmi nejrizikovějšími oblastmi. Často
to budou ty, kterých jsme se dotkli na předchozích řádcích.

Častou praxí, od které se naštěstí již upouští, je nákup databáze kontaktních údajů pro
oslovování dárců. V drtivé většině případů je
takový postup nelegální. Předávání, respektive kupování databází sice není principiálně vyloučeno, ale je možné pouze za splnění
přísných podmínek. Prodávající musí mít
souhlas všech uvedených osob s předáním jejich údajů konkrétnímu nabyvateli a oslovováním z jeho strany. V naší praxi jsme takto
ošetřenou komerční databázi ještě neviděli.

Rychlý technologický pokrok, který byl
ostatně jedním z důvodů přijetí GDPR, přináší čím dál soﬁstikovanější nástroje pro
analýzy dat. Využívá je i neziskový sektor,
například pro zjištění bonity dárců a následné cílené oslovování.
K takovému propracovanému zpracování
dat a vytváření proﬁlů bude zpravidla třeba

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Advokát Viktor Dušek a advokátní koncipient Daniel
Szpyrc působí v advokátní
kanceláři KPMG Legal

Mnohé neziskové organizace se bojí vysokých pokut, které jím hrozí za nesplnění požadavků GDPR. Mají obavu, že pro ně budou
likvidační. Je pravda, že GDPR přináší astronomické sankce, jež ve své maximální výši
mohou dosáhnout až 20 milionů eur. Jedním
dechem je však třeba dodat, že platí zásady
správního trestání, dle kterých pokuta musí
být obecně přiměřená a odrazující, nikoliv
však likvidační. Věříme proto, že v neziskovém sektoru budou za případné porušení
požadavků GDPR převládat spíše účinná nápravná opatření než vysoké sankce.
Koneckonců pro každou neziskovku je daleko největší hrozbou ztráta důvěry jejích podporovatelů. Organizace, která dá najevo, že ji
na ochraně soukromí záleží, bude mít před
těmi ostatními znatelný náskok.

KATALOG
NEZISKOVÝCH
ORGANIZACÍ
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Každé dítě
si zaslouží
mít pečující
rodinu
i krásný
domov

H

Mgr. Marie Mocková
řídí marketing Hypoteční banky
od začátku roku 2017. Do té doby
působila v Hypoteční bance čtyři
roky na pozici manažera komuni‑
kace a tiskové mluvčí, na starosti
tak měla veškeré aktivity spojené
se společenskou odpovědností.
Absolvovala magisterské studi‑
um na fakultě mediálních stu‑
dií a žurnalistiky při Univerzitě
Jana Amose Komenského v Praze.
Mezi její nejoblíbenější koníčky
patří cestování a potápění.

ypoteční banka se svým podnikáním od ostatních českých bank poněkud odlišuje, a to svou
specializací. Když se podíváme na našeho typického klienta, tak nelze nevidět, že skutečným předmětem našeho podnikání je pomáhání lidem
při zakládání rodin, při budování domovů pro jejich
budoucí děti. Každý den za námi chodí ještě svobodné
páry či čerství novomanželé s tím, že potřebují větší
bydlení kvůli dětem, a my jsme rádi, že jim v tom můžeme pomoci. Jenže ne všechny děti mají štěstí na milující a úplnou rodinu. A proto jsme se již v roce 2001
rozhodli, že s budováním domova a rodinného zázemí
začneme pomáhat právě těmto dětem.
Naším mnohaletým partnerem v oblasti CSR se tak pro nás staly SOS dětské vesničky,
konkrétně ty v Karlových Varech, Chvalčově na Zlínsku a v Brně. Před 16 lety jsme se rozhodli, že z každé uzavřené smlouvy o hypotečním úvěru jim věnujeme 20 korun. Chtěli jsme,
abychom každou smlouvou, kterou pomáháme budovat někomu z našich klientů jeho vlastní domov, mohli pomoci k lepšímu domovu i dětem, jejichž rodinný život nebyl bohužel až
tak šťastný. A i s ohledem na to, že jsme největším hráčem na hypotečním trhu, jsme loni
dosáhli částky přesahující šest milionů korun.
Jenže z původní čistě finanční podpory se pro nás, tedy pro velkou část našich zaměstnanců, obchodních partnerů, a dokonce i klientů stalo něco osobního. A tak dnes chodíme
do těchto SOS dětských vesniček pomáhat i osobně. Nejednoho člena vedení naší banky
tam klidně můžete potkat v montérkách a s vrtačkou v ruce.
Kromě toho se snažíme přicházet i s dalšími nápady, jak vybrat pro „naše“ SOS dětské vesničky další prostředky. V minulém roce jsme kupříkladu uspořádali focení dětských obyvatel
SOS vesniček známým portrétním fotografem Herbertem Slavíkem, který fotil třeba českého
prezidenta na poštovní známky. Fotografie na téma Tajemství dětských snů jsme následně
vydražili v aukci. Tou jsme pro děti v SOS vesničkách získali dalších téměř 400 tisíc korun.
Marie Mocková,

ředitelka marketingu, Hypoteční banka
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Největším přínosem
je hmatatelná pomoc
znevýhodněným dětem

H

ypoteční banka začala s organizací SOS dětské vesničky spolupracovat už před 16 lety, kdy se její zástupci rozhodli přispívat z každé uzavřené smlouvy o hypotečním úvěru a loni už
částka podpory překročila šest milionů korun. Dnes však už
do SOS dětských vesniček chodí pomáhat osobně i mnoho zaměstnanců banky, a pomoc tak už nemá jen finanční rozměr.
Jindry Šalátové z organizace SOS dětské vesničky a Marie Mockové z Hypoteční banky jsme se zeptali na dosahy a význam takové
spolupráce.
Kde vidíte největší přínos vzájemné spolupráce na tomto
projektu?
Jindra Šalátová: Největším přínosem našeho projektu s Hypoteční bankou je samotná reálná a hmatatelná pomoc znevýhodněným
dětem. Práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami je velmi náročná
a každé zlepšení v podobě i malých krůčků dopředu je naším velkým
společným úspěchem.
Marie Mocková: Já osobně věřím tomu, že když se vám v podnikání
daří, měli byste radost ze svého úspěchu sdílet nejenom se svými zaměstnanci, ale také s lidmi, kteří ve vaší firmě nepracují a třeba i potřebují podat pomocnou ruku. A nedovedu si představit vhodnější cílovou
skupinu než právě děti, které se nikoliv svou vinou ocitly v nelehké životní situaci. Proto v tomto projektu, který rezonuje se základní filozofií
naší banky o pomoci lidem při vytváření domova, spatřujeme hluboký
smysl. Za těch více než patnáct let jsme navíc osobně viděli, jak velké
má pozitivní dopady na děti, kterým pomáhá.
Čeho si na něm nejvíce ceníte?
Jindra Šalátová: Za mě osobně je velmi důležité, že vzájemná spolupráce perfektně funguje. Všechny procesy jsme zvládli bezproblémově nastavit, takže teď se můžeme soustředit na samotnou pomoc.

Mgr. Jindra Šalátová
vystudovala psychologii
a speciální pedagogiku. Poté
pracovala jako psycholožka
v různých organizacích
v oblasti podpory
ohrožených dětí a jejich
rodin. V SOS dětských
vesničkách působí od roku
2012 a od roku 2016 je vede.
Je vdaná, má dvě děti a mezi
její koníčky patří běh a psi.

„Velmi mě těší, že společně s kolegy, partnery
a dárci pokračujeme ve zvyšování kvality
poskytované péče a pracujeme na udržitelném
růstu, abychom mohli co nejlépe pomáhat
ohroženým dětem a rodinám, které nás potřebují.“

Hodně si cením také toho, že naše spolupráce má i po patnácti letech
stále potenciál se rozvíjet a dále prohlubovat!
Marie Mocková: Já si asi nejvíce cením osobního zapojení našich
zaměstnanců, obchodních partnerů, a dokonce i zákazníků. Pro nás
v Hypoteční bance tento projekt už dávno není jen „položkou v korporátním seznamu“. Dnes už je to osobní. Naši zaměstnanci do SOS dětských
vesniček i jezdí, tudíž by se dalo říct, že
znají i konkrétní děti, kterým pomáhají. A je přitom jedno, zda jim pomohou
tím, že s klientem uzavřou smlouvu
o hypotečním úvěru, ze které patří dvacetikoruna právě „našim“ dětem, nebo
jim osobně přivrtají poličku na zeď jejich pokojíčku. Právě tato osobní účast
našich zaměstnanců stojí za naší stále
větší angažovaností i třeba za nápadem
na dražbu skvělých fotografií Herberta Slavíka.
Tým Hypotecni banky v SOS dětských
vesnickach 2016
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Členové správních rad
musí mít motivaci
Fungování správních rad je v drtivé většině
neziskových organizací převážně formální,
přitom právě rady mohou organizacím velice
prospět a pomoci jim získat důvěru dárců. Musí
však vědět, jak na to, a k tomu je zapotřebí
motivace i vzdělávání, říká v rozhovoru Monika
Jindrová, ředitelka Asociace veřejně prospěšných
organizací ČR – AVPO ČR.

Text/ Michael Málek a Petra Kovářová

V

loňském roce jsme se v rozhovoru pro Hospodářské noviny společně bavili o značce Spolehlivá veřejně prospěšná
organizace, ale určitě by nebylo od věci na úvod připomenout základní principy této značky. Značku spolehlivosti
neboli označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace může získat organizace, která úspěšně projde hloubkovým hodnocením podle
metodiky zveřejněné na www.znackaspolehlivosti.cz.
Značka je určena pro veřejně prospěšné organizace, které mají
příjem z fundraisingu. Hodnocení se týká pěti oblastí, a to poslání,
cílů a hodnot; správy, řízení a vnitřní kontroly; fundraisingu a vztahů
s veřejností; finančního řízení a hospodaření; transparentnosti vůči
veřejnosti. Na základě zjištěných skutečností je vypracována zpráva,
kterou dostane k posouzení Rada pro hodnocení spolehlivosti. Ta
pak rozhodne o udělení nebo neudělení značky. Značka je udělována
na období tří let. Během držení značky organizace prochází pravidelně po roce kontrolním hodnocením.
Co se od té doby změnilo, podařilo se vám certifikovat nové
organizace?
Díky Nadaci Sirius se nám značku spolehlivosti podařilo zviditelnit.
Metodika hodnocení zůstává stále stejná, v týmu máme nového hodnotitele. Počet prověřených organizací se zvýšil na 26.
Jak těžké je značku získat?
Získat značku spolehlivosti stojí úsilí, ale vyplatí se! Vedoucí pracovníci
již hodnocených organizací nejvíce oceňují zpětnou vazbu od hodnotitelů, která jim často odkryla slabá místa a ukázala cesty, jak dále posilovat stabilitu organizace. Aby se organizace o značku mohla ucházet,
musí nejdříve splnit vstupní kritéria. Pokud má organizace obrat vyšší
než tři miliony požadujeme doložení auditu. Hodnocení organizace je
komplexní, včetně osobní návštěvy hodnotitele v organizaci.

Co mohou dělat organizace, které jsou teprve na začátku své
cesty, aby se od začátku mohly profilovat jako spolehlivá
organizace, a po jaké době mohou značku spolehlivosti
získat?
Podstatné je nebýt závislý na jednom zdroji, pravidelně zveřejňovat
výroční zprávy a být v kontaktu se svými dárci, věnovat se řízení
organizace a mít v pořádku finance. O značku se mohou ucházet organizace, pokud existují ke dni podání žádosti minimálně dva roky.
Řadu neziskových organizací zakládají lidé s chutí pomáhat,
ale bez zkušeností s jejich správným nastavením a řízením.
Mohou od Asociace veřejně prospěšných organizací ČR na své
cestě očekávat nějakou podporu?
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR poskytuje zájemcům základní poradenství zdarma. Pořádáme vzdělávací aktivity, vydáváme
infoservis a Bulletin AVPO ČR.
Některé produkty jsou určeny pouze členským organizacím, jiné
otevíráme veřejnosti. K získání 100procentního servisu je potřeba
být naším členem.
Pro „mladé“ organizace, které mimo potřebný „věk“ splní vstupní
požadavky, máme přidružené členství. Ze vzdělávacích aktivit bych
ráda upozornila na problematiku správních rad v neziskových organizacích.
V letošním roce jsme vyškolili lektory, vzniká metodika pro práci
se správní radou, připravujeme semináře i mentoringový program.
S jakými nedostatky se při posuzování veřejně prospěšných
organizací setkáváte?
Důvodem nesplnění vstupních požadavků bý vá chybějící finanční audit nebo finanční závislost na jednom zdroji, chybějící příjmy
z fundraisingu.
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Držitelé
Značky spolehlivosti
AFS Mezikulturní programy,
o.p.s.
www.afs.cz
ALEN – sdružení žen postižených
rakovinou (ALEN – sdružení žen)
www.alen.tym.cz
Aliance žen s rakovinou prsu,
o.p.s.
www.breastcancer.cz
Amelie, z.s.
www.amelie-zs.cz
Centrum rozvoje Česká Skalice,
o.p.s.
www.centrumrozvoje.eu
Česká asociace pro vzácná
onemocnění z.s. (ČAVO)
www.vzacna-onemocneni.cz
DEBRA ČR, z.ú.
www.debra-cz.org
Dejme dětem šanci o.p.s.
www.dejmedetemsanci.cz

Foto: Jan Kvarda

Děti patří domů, z.s.
www.detipatridomu.cz

Monika Jindrová
ředitelka Asociace
veřejně prospěšných
organizací ČR
V oblasti neziskové‑
ho sektoru se pohybuje
od roku 2011, má úplné
středoškolské vzdělání,
je držitelkou certifikátu
metodiky projektového
řízení Prince 2 ®. Studuje
Vyšší odbornou školu pu‑
blicistiky.
V AVPO ČR má na
starosti kompletní zajiš‑
tění chodu sekretariá‑
tu AVPO ČR, personální
agendu, řízení projektů,
akce pro členské orga‑
nizace a držitele Značky
spolehlivosti, rozvoj aso‑
ciace a Značky spolehli‑
vosti. Je zakladatelkou
organizace a předsed‑
kyní rady spolku ORBI
PONTES.

Při samotném hodnocení občas hodnotitelé zjistí možné střety zájmů:
zakladatel – revizor – správní rada. Pokud k tomu dojde, organizace
dostává doporučení, jak se zachovat. Důležité je také nastavení odpovědností a pravomocí.
Jak podle vašich zkušeností fungují správní rady neziskových
organizací v ČR? Co se od správní rady očekává a jakou míru
odpovědnosti a rizika její členové nesou?
Na tuto otázku nelze jednoduše odpověď.
Dá se říci, že existují neziskové organizace, kde správní rady fungují, jak mají. Jde však, podle našich zkušeností, o výjimky. Fungování
správních rad je převážně formální, pouze aby byl dodržen zákon.
Přitom právě členové správních rad a rada jako celek mohou neziskovým organizacím velmi pomoci. Správně fungující správní rada
znamená pro organizaci transparentní prezentaci navenek, účinnou
a smysluplnou činnost a lepší stabilitu.
Členové správní rady jako členové ostatních orgánu organizace
jednají s péčí řádného hospodáře. Pokud by došlo k nějakému závažnému porušení a soud by uznal, že k porušení péče řádného hospodáře došlo, ručí pak za škodu vlastním majetkem.
Co je potřeba zlepšit? A jakým způsobem toho lze dosáhnout?
Členové správních rad musí mít motivaci vykonávat svoji roli tak,
jak je zapotřebí. Musí pochopit, že jde o pozici, o funkci, která má
svá pravidla. Je třeba se učit, jak správně funguje správní rada a její
členové.
Nemá ale smysl vzdělávat a „školit“ ředitele neziskových organizací. Vzdělávat se musí členové správních rad. Jádro pudla je tedy
v tom, jak přesvědčit členy správní rady, aby chtěli bý t dobrými
správci a chtěli se v této oblasti vzdělávat.

Diakonie ČCE – středisko
ve Valašském Meziříčí
www.diakonievm.cz
Diakonie ČCE – hospic
CITADELA
www.citadela.cz
EDA cz, z. ú.
www.eda.cz
Elim Vsetín, o.p.s.
www.elimvsetin.cz
Farní charita Česká Lípa
www.fchcl.cz
Helppes – Centrum výcviku psů
pro postižené o.p.s.
www.helppes.cz
Charita Olomouc
www.olomouc.charita.cz
I MY, o.p.s.
www.imy-sdruzeni.cz
IQ Roma servis, z.s.
www.iqrs.cz
Na počátku, o. p. s.
www.napocatku.cz
Nadace J&T
www.nadacejt.cz
Nadační fond Pink Bubble
www.pinkbubble.cz
Pestrá společnost, o.p.s.
www.pestraspolecnost.cz
PONTIS Šumperk
www.pontis.cz
Svaz neslyšících
a nedoslýchavých osob v ČR,
z. s.
www.snncr.cz
Tamtamy o.p.s.
www.tamtamyops.cz z
TŘI, o.p.s.
www.hospic-cercany.cz
HN052717
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Společenská odpovědnost není jen o rozdávání peněz
s vlastním stářím a ubýváním sil aktuálně řeší, nebo jejich blízkým,
kteří o své seniory pečují. Stáří totiž zasahuje do všech oblastí života.
Spolu s odborníky ze Sue Ryder jsme se podíleli na vzniku portálu
Neztratitsevestari.cz. Kromě informací, které lidé hledají nejčastěji,
nabízí portál individuální poradenství v sociálních, právních, psychologických, zdravotních i finančních tématech.
Jedním z hlavních projektů ČSOB v oblasti CSR je finanční
vzdělávání pro školy. Vážně jsou na tom lidé tak špatně, že je
třeba je v této oblasti učit novým dovednostem?

Rozhovor s Marcelou Suchánkovou, členkou představenstva
ČSOB a Interního CSR výboru skupiny KBC
Pod pojmem společenská odpovědnost firem si lidé obvykle vybaví
firemní dárcovství, případně dobrovolnickou pomoc zaměstnanců.
Pro ČSOB se za tím skrývá i hlubší spolupráce s neziskovým sektorem, kterému banka nabízí své know-how, nebo uplatňování ekologických postupů v každodenním fungování bankovní skupiny, říká
Marcela Suchánková, členka představenstva ČSOB a Interního CSR
výboru skupiny KBC
Oblast CSR bývá často vnímána jako poskytování finanční
pomoci neziskovým organizacím. Je to tak i ve skutečnosti?
Až donedávna bylo opravdu možné říci, že ČSOB podporuje neziskové organizace zejména formou finančních darů, případně organizuje
sbírky mezi zaměstnanci či svým pracovníkům dává čas pomáhat.
Jedinečný je také program ČSOB pomáhá regionům, v jehož rámci
podporujeme realizaci veřejně prospěšných projektů v regionech
po celé České republice. V tomto směru samozřejmě zůstáváme stále
aktivní. Novým směrem naší spolupráce s neziskovým sektorem je ale
propojení našich znalostí světa financí se specifickými zkušenostmi
z terénu, které mají konkrétní neziskové organizace.
Jak v ČSOB rozhodujete o tom, jaké projekty podpoříte?
Základním klíčem při rozhodování pro nás je, jak daný projekt naplňuje
dlouhodobé priority, které jsme si v rámci CSR stanovili. Stěžejními
tématy pro nás jsou finanční gramotnost spolu s digitální gramotností, environmentální odpovědnost, podpora podnikání a longevity neboli pomoc lidem ve všech fázích jejich života. Jedním z vodítek
jsou pro nás i naši zaměstnanci. Mají totiž nejlepší přehled o situaci
ve své obci a třeba znají souseda, který má zajímavý projekt, jejž by
stálo za to podpořit. Na tato doporučení dáme. Zároveň poskytujeme našim zaměstnancům prostor k tomu, aby sami jeden den v roce
pomáhali neziskovým projektům, kterým věří. Od začátku roku této
možnosti využilo více než tisíc zaměstnanců, kteří vybraným organizacím věnovali své odborné znalosti a dohromady 8832 hodin práce.
Kde pomáhají zaměstnanci ČSOB nejvíce?
Zaměstnanci si často vybírají například pomoc seniorům a handicapovaným lidem. Za první polovinu roku naši bankéři takto strávili 904
hodin. ČSOB navíc spojila síly s organizací Sue Ryder a hledali jsme
způsob, jak pomoci stále rostoucí skupině lidí, kteří problémy spojené

Každý den naši bankéři řeší s mnoha klienty, jak jim pomoci v jejich
finanční tísni. A tím nemyslím nedostatek peněz na pořízení nového bytu nebo auta, ale skutečnou dluhovou past, do které se chytí
spousta lidí. Hledání cesty ven přitom v mnoha případech není vůbec
jednoduché. Z naší zkušenosti vyplývá, že do této náročné životní
situace, která dokáže zkomplikovat život na mnoho let, by se přitom
řada lidí vůbec nemusela dostat, kdyby dodržovali jednoduchá základní pravidla při správě svých peněz. Tyto zkušenosti nás dovedly
k přesvědčení, že je třeba naučit lidi, aby se vyznali ve světě financí.
Nejlepší je s tím začít už u dětí. Proto jsme vytvořili projekt Finanční
vzdělávání ČSOB pro školy. Naši bankéři pravidelně vyrážejí do škol,
aby dětem přednášeli o finanční gramotnosti. V minulém školním roce
takto zaměstnanci ČSOB, kteří se této aktivitě věnují ve svém volném
čase, strávili na školách 246 hodin. Podobně, i když zatím v menším
rozsahu, se věnujeme vzdělávání seniorů. Kolegové jezdí do domovů
důchodců, kde si se starými lidmi povídají o bezpečném zacházení
s kartami a nutnosti nesdělovat nikomu PIN. Pomáhají jim porozumět modernímu světu financí, ve kterém se často špatně orientují.
Matka ČSOB, skupina KBC, se veřejně přihlásila k podpoře
úmluvy OSN o změně klimatu COP 21. Co to znamená pro
ČSOB?
Snažíme se o to, aby za sebou ČSOB zanechávala co nejmenší uhlíkovou stopu. Dlouhodobě pracujeme na snižování energetické náročnosti naší sítě poboček. Dokladem toho je rovněž sídlo ČSOB v pražských Radlicích, které jsme před deseti lety vybudovali s využitím
nejmodernějších technologií snižujících jeho energetickou náročnost.
Budova získala celou řadu ocenění, namátkou titul Stavba roku 2007
nebo Cena zdraví a životního prostředí asociace Business Leaders Forum. Podle hodnocení amerického certifikačního systému LEED jde
o jeden z ekologicky nejšetrnějších bankovních domů v celé Evropě.
Následovníkem stejného trendu jsou i dvě nové budovy ČSOB v Praze a v Hradci Králové, jejichž stavba právě probíhá a které nahradí
dosavadní nevyhovující prostory.

KONTAKT:
Československá obchodní banka, a. s.
Adresa:
Radlická 333/150, 15057 Praha 5
Kontaktní osoba: Patrik Madle, tiskový mluvčí
Telefon:
+420 602 530 639
E-mail:
patrik.madle@csob.cz
Web
www.csob.cz

Společenská
odpovědnost
Skupiny ČSOB
Děláme správné věci
ve správný čas

Za první půlrok 2017 jsme podpořili
a

280 neziskových organizací grantovými programy

112 veřejně prospěšných projektů programem ČSOB pomáhá regionům.

1 104 našich zaměstnanců strávilo pomocí v neziskových
organizacích v letošním roce 8 832 hodin.
Finanční
gramotnost

Environmentální
odpovědnost

246

273

Longevity

Podpora podnikání

904

18

hodin odučených
našimi zaměstnanci na základních
a středních školách v rámci projektu
Finanční vzdělávání ČSOB pro školy

hodin za rok
2017 strávených pomocí seniorům
a hendikepovaným osobám
HN052824-1

zaměstnanců
ČSOB se v 81 týmech zúčastnilo akce
Do práce na kole

workshopů za rok
2017 pro neziskové organizace
v rámci programu Modrá kademie
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Pomoc přichází na čtyřech tlapkách
pro nás také Značka spolehlivosti, která potenciálním i současným
dárcům poskytuje záruku, že se získanými finančními prostředky naše
neziskovka řádně hospodaří a využíváme je transparentně a adekvátně k naplňování našeho deklarovaného poslání.

ROZHOVOR se Zuzanou Daušovou, ředitelkou centra výcviku
psů pro postižené Helppes
Helppes pomáhá osobám s nejrůznějšími typy zdravotního postižení
ke zvýšení kvality jejich života prostřednictvím speciálně vycvičených
psů. Jako první organizace nejen v ČR, ale i v rámci zemí tzv. bývalého
východního bloku dokázal splnit podmínky nejvyšších mezinárodních
standardů v poskytování služeb tohoto druhu a získal akreditaci mezinárodních odborných organizací sdružujících poskytovatele těchto
služeb – Assistance Dogs Europe a Assistance Dogs International. Jako
jediný zástupce ČR se také Helppes podílí na tvorbě evropských CEN
norem pro výcvik a předávání asistenčních, vodicích a signálních psů.
Na jakých projektech aktuálně pracujete a jaké si kladete cíle?
Od roku 2001 pracujeme zejména na projektu „Pomoc přichází na čtyřech tlapkách“, zaměřeném na výchovu, výcvik a předávání asistenčních psů pro vozíčkáře a osoby s tělesným postižením, asistenčních
průvodcovských psů pro osoby s poruchami autistického spektra, signálních psů pro osoby s diabetem, pro lidi trpící stavy ztráty vědomí či
záchvatovými onemocněními či pro osoby se sluchovým postižením,
asistenčních terapeutických psů pro dětské klienty, psů se speciálním
výcvikem pro osoby s kombinovanými handicapy a pro lidi s netypickými onemocněními a vodicích psů pro osoby se zrakovým postižením.
Dále se jedná o dlouhodobé a každoroční projekty Mistrovství ČR
ve výkonu vodicích psů a Mistrovství ČR ve výkonu asistenčních psů,
které je jedinou akcí svého druhu na světě, rekondiční pobyty pro naše
klienty, Super dny – veřejné promoce psích studentů a jejich slavnostní předávání klientům, které podporují známé a populární osobnosti.
Dále pořádáme projekt canisterapie, kde se věnujeme jak praktickému
výkonu canisterapie v některých stacionářích, tak i zajišťování canisterapeutických zkoušek pro zájemce z řad veřejnosti, v projektu osvětových a vzdělávacích aktivit seznamujeme nejširší veřejnost od dětí
předškolního věku po veřejnost odbornou s tím, jak přistupovat a jak
se chovat k lidem s postižením a jejich psím asistentům. Mezi další
patří projekt prevence pokousání a úrazů způsobených psy, který je
určen zejména pro děti, projekt vydávání bulletinu Helppsík a oblíbený
soutěžně-vzdělávací projekt Mikulášská pro všechny hodné (i zlobivé)
pejsky, kde společně soutěží zdraví majitelé psů s majiteli psích pomocníků a kde si zdraví lidé mohou vyzkoušet, jaké to je, žít s handicapem.
Jak se snažíte zvyšovat transparentnost organozce?
Snažíme se s našimi dárci co nejvíce komunikovat, zvát je na akce, kde
se mohou setkat s našimi klienty a jejich psími pomocníky a přímo
tak vidět, jak jejich dary pomáhají a jaký mají význam. Velmi cenná je

Jak hodnotíte ČR z pohledu dárcovství?
V ČR je situace pro dárce ne zcela jasná a snadná. Jsou zde neziskové
organizace, které fungují skvěle a mají vysoký kredit, ale i organizace,
které se nechovají příliš poctivě. Zajisté se každý z nás setkává téměř denně s různými pouličními „výběrčími“, často v podobě i všelijak
ošuntělých individuí, která lidi vyloženě obtěžují a často z nich lákají
peníze i dost nevybíravým způsobem, což všechny poctivé neziskovky vnímají jako poškozování a ostudu pro celý neziskový sektor.
Bohužel málokdo ví, že přispět by měl pouze do pokladničky řádně
zapečetěné, tedy s pečetí, razítkem příslušného městského úřadu
a pouze těm organizacím, které mají při prodeji reklamních předmětů
a vybírání peněz do kasiček viditelné povolení příslušného krajského
úřadu k provozování veřejné sbírky. V ČR výrazně chybí zákon o veřejné prospěšnosti a dobrá informovanost veřejnosti. Jedním z mála
počinů pro snadnější orientaci lidí při rozhodování, komu přispět, tak
aby se jejich dar skutečně dostal k potřebným, je Značka spolehlivosti, udělovaná hodnotiteli Asociace veřejně prospěšných organizací.
Jaké formy dárcovství jsou pro
vás nejúčinnější a jaké projekty
se těší největšímu zájmu?
Pro naši organizaci je nejúčinnější
formou dárcovství fundraisingový projekt, ve kterém je zapojeno
téměř 26 tisíc dlouhodobých dárců. Velmi nám pomáhá také spolupráce s Fórem dárců, nadacemi,
zejména Naše dítě a Leontinka,
službou Darujme.cz a velk ými
firmami Pivovary Staropramen,
Rossmann a projekt zaměstnaneckých sbírek Škody Auto.
Jaké máte plány?
Díky dárcům se náš hlavní plán,
tedy uspokojování potřeb žadatelů o psí pomocníky a služeb pro
klienty, daří plnit velmi dobře. Mezi plány do budoucna patří rozšíření
o pracovníky i mimo Prahu, abychom klientům byli blíže a mohli s nimi
lépe pracovat, pořízení a vybudování tréninkového bydlení pro klienty,
udržení stávajících a získávání nových sympatizantů a podporovatelů.

KONTAKT:
Helppes – centrum výcviku psů pro postižené o. p. s.
Adresa:
Hvozdnice 147, 252 05 Hvozdnice
Kontaktní osoba: Zuzana Daušová
Telefon:
+420 603 769 864
E-mail:
info@helppes.cz
Web
www.helppes.cz
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V ING Bank
dobrovolnictví boduje
Ke společenské odpovědnosti mohou firmy přistupovat různými způsoby,
například nárazovou podporou konkrétních projektů. Podle Veroniky Němcové,
vedoucí oddělení komunikace ING Bank a Radky Melišíkové, předsedkyně ING
grantové komise, je však nejlepší možnou formou propracovaný, dlouhodobý
a stabilní přístup, který zlepšuje život v komunitě, v níž organizace působí.
Text/ Marie Myslíková

Jak konkrétně tedy vypadají CSR aktivity v ING Bank?
Naše strategie je taková, aby projekty, kterých se účastníme, měly
opravdu smysl. Proto jsme aktivity rozdělili do dvou hlavních větví.
Tou první je grantová spolupráce s Nadací Terezy Maxové, která funguje již dvanáctým rokem, a tou druhou pak dobrovolnictví našich
zaměstnanců, zejména v oblastech finančního vzdělávání a gramotnosti či podpory potřebných dětí. Skrze dva dlouhodobé dobrovolnické projekty vzděláváme jak děti na základních a středních školách,
tak i v dětských domovech. Úspěšné jsou u nás i charitativní projekty.
Snažíme se, aby dobrovolnictví bylo opravdovou součástí firemní kultury, naši zaměstnanci jím skutečně žili a měli sami dobrý pocit z toho,
že jsou součástí firmy, která se zajímá o dění kolem sebe.
Výuka finanční gramotnosti je velkým tématem současnosti.
Vaši zaměstnanci tedy chodí do škol a přednášejí dětem?
Ano, přesně tak. Můžeme zmínit dva programy finančního vzdělávání,
kterých se naši zaměstnanci dobrovolně účastní. Jedním je projekt
Bankéři jdou do škol, který zastřešuje Česká bankovní asociace. Jsou
to odborněji zaměřené přednášky pro děti z 2. stupňů základních
škol a hlavně ze středních škol. Tematicky se v letošním ročníku naši
zaměstnanci z risk či IT oddělení věnovali tématu kyberbezpečnosti.
Děti tak v rámci přednášek slyšely informace o důležitosti změn hesel,

zabezpečení počítače a mobilního telefonu, také o ochraně citlivých
údajů, podvodných webových stránkách či phishingu. Druhý projekt je
náš vlastní a jmenuje se Hravý finančník. Je zaměřený na děti ve věku
od osmi do osmnácti let.
Dobrovolníci z řad našich zaměstnanců chodí buďto do škol, nebo
navštěvují i dětské domovy a s dětmi si povídají o financích a nakládání
s nimi. S těmi mladšími probírají například možnosti spoření, u starších pak třeba daňovou problematiku, úvěry, hypotéky a podobně.
Zájem o tuto zábavnou formu finančního vzdělávání ze strany ZŠ je
poměrně velký, snažíme se této poptávce vyhovět, i když připouštím,
že někdy je složité najít volnou kapacitu.
Hovořila jste i o charitativních projektech. Ty jsou také
zaměřené na vzdělávání?
Do dobrovolnictví spadají i charitativní snídaně, které pořádáme dvakrát ročně a běží již čtvrtým rokem. Kolegové doma navaří a napečou
hromady dobrot a my pomocí interní komunikace pozveme celou
banku na snídani. Lidé si nakoupí jídlo, které pro ně kolegové nachystali, a peníze, které se za tu dvouhodinovou snídani vyberou, banka
zdvojnásobí a věnuje předem vybraným konkrétním příběhům dětí
z dětských domovů. Jarní snídaně vzdělávání podporovala, i když ne
v úzkém slova smyslu. Vybrané peníze putovaly mladým lidem, kteří
jako plnoletí aktuálně odcházejí z dětských domovů – přispěli jsme jim na autoškolu, aby si mohli snáze najít práci.
Podzimní snídaně vybrala peníze na doučování pro děti
z pěstounských rodin. Zároveň jsme na snídani prodávali
i charitativní kalendář nazvaný Můj hrdina.
Ten vznikl jako výsledek výtvarné soutěže pro děti
z dětských domovů. Odborná komise i široká veřejnost
hodnotily zasílané obrázky a vybraly jedenáct finalistů
a jednoho vítěze. Jejich kresby a malby se v kalendáři objevily a vítěz, respektive „jeho“ dětský domov navíc získal
finanční odměnu. Kalendář si naši zaměstnanci mohou
za symbolickou cenu 69 korun koupit, čímž navýšili celkovou částku, která se během charitativní snídaně vybrala
a kterou ING Bank poté zdvojnásobila.

Účastníme se běhu Teribear hýbe Prahou

Foto: Zuzana Panská
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Ing. Veronika Němcová
Působí v ING Bank na pozici Head of
Corporate Communications. Ve své roli
je zodpovědná mimo jiné za naplňování
společenské odpovědnosti banky. Své
profesní zkušenosti získávala především
v médiích v oblasti marketingu. Ve své
kariéře byla například zodpovědná
za uvedení české edice National
Geographic na trh. Část svého profesního
působení věnovala i oblasti společenské
odpovědnosti předních českých firem.
Vystudovala Vysokou školu ekonomickou
a část svého života strávila v USA. Je
vdaná, má dvě děti. Ve volném čase se ráda
věnuje outdoorovým aktivitám a umění.

Ing. Radka Melišíková
Působí v ING Bank na pozici Head of Market
Risk and Product Control. Vystudovala
Matematicko‑Fyzikální Fakultu Univerzity
Karlovy. Svojí kariéru začala v České
Národní Bance a po 3 letech nastoupila
do ING Bank. Ve své práci se zabývá
převážně oblasti řízení tržních rizik jako
jsou úroková, měnová či likviditní. Vedle
své profese se již mnoho let věnuje podpoře
znevýhodněných dětí, hlavně podpoře jejich
talentu a vzdělání. Je vdaná a má dvě děti.
S nimi se účastní závodů v orientačnímu
běhu, ráda chodí do přírody a miluje hory.
Radka Melišíková

Vaši zaměstnanci se s oblibou zapojují i do sportovních akcí, že?
Ano, jde o sportovní charitativní akci Teribear hýbe Prahou, kterou
pořádá Nadace Terezy Maxové dětem a kterou podporujeme třetím rokem, tedy od úplného začátku. Na letošním ročníku jsme měli
obrovskou účast, běžel každý druhý zaměstnanec. Každý si zaplatil
startovné ze svého a naběhanými kilometry podpořil jeden z deseti
příběhů podle toho, který mu byl nejbližší.
Zrovna u Teribear hýbe Prahou máme výbornou zpětnou vazbu, lidé
z ING Bank běh považovali opravdu za smysluplný a rádi jej podpořili.
Na konto Nadace Terezy Maxové dětem naběhali či nachodili 1950 kilometrů, což v přepočtu na peníze činí 97 740 tisíc korun. Kromě toho
se také jako dobrovolníci účastnili květnové akce Do práce na kole,
kterou pořádal Auto*Mat. Najezdili jsme dohromady 8 tisíc kilometrů.
S Nadací Terezy Maxové se pojí i různé granty zaměřené
na děti.
Skrze tuto nadaci podporujeme znevýhodněné děti, aby rozvíjely
svůj talent či vzdělání. K tomu slouží od roku 2005 ING Bank fond,
kde každý rok přerozdělujeme 1,5 milionu korun. V rámci grantů se
nám přihlásí neziskové organizace, dětské domovy i pěstounské rodiny. Grantová komise zasedá třikrát ročně, kdy jedno kolo je určené
výhradně studentům středních a vysokých škol.
Projekty jsou vyhodnoceny a komise určí, které podpoří a v jaké
výši. Do každého grantového kola se přihlásí zhruba sto projektů
a na hodnocení se podílí banka i zástupci Nadace Terezy Maxové.
Původně se vyhodnocování dělalo jen dvakrát ročně, ale přidali jsme
takzvané studentské kolo. Chceme tak podpořit mladé lidi v tom, aby
si vybrali školu, která je jim nejbližší, a aby nebyli omezeni ve výběru
jinými okolnostmi. Přáli bychom si, aby vstoupili do života úspěšně
a díky vzdělání měli lepší budoucnost a byli soběstační.

Veronika Němcová

Jak konkrétně podpora studia vysoké školy vypadá?
Studentům hradíme po dobu jednoho až dvou semestrů například
dopravu a kolej, případně jim přispějeme na školné, pokud jde o soukromou školu. V průběhu semestru samozřejmě probíhá kontrola
ze strany Nadace Terezy Maxové. Hlídá, aby šly peníze opravdu na věci,
pro něž byly určené. Nicméně není možné grant odejmout jen proto,
že student nestuduje s jedničkami. Studenty chceme spíše podporovat, takže pokud chtějí studovat dále, mohou se znovu přihlásit
do dalšího kola. Samozřejmě přihlížíme k tomu, jakou školu konkrétní
student navštěvuje a zda si hledá brigádu, není to však podmínkou.
Někdy se nám podaří nabídnout studentům brigádu i u nás v bance.
Máte ještě nějaké jiné CSR aktivity?
Jistě, do CSR zahrnujeme i děti našich zaměstnanců. Takže jsme na jaře
udělali Hravého finančníka v prostorách banky právě pro ně. Byl to
spontánní nápad, protože za námi chodili kolegové a prosili nás, zda
bychom nemohli Hravého finančníka udělat i na škole, kterou navštěvují zrovna jejich děti.
To však nebylo z kapacitních důvodů možné, tak nás napadlo udělat akci tady formou finančního odpoledne. Děti jsme rozdělili do tří
skupinek podle věku a těm jsme přizpůsobili obsah i formu. U starších
jsme používali digitální technologie, u nejmladších pohádkové příběhy,
které natočili studenti z jedné střední školy. Na začátku prosince také
pořádáme pro děti z dětských domovů, pro děti našich zaměstnanců i pro děti ze široké veřejnosti vánoční večírek formou představení
v divadle Spejbla a Hurvínka.
Máme tam už přihlášených 150 dětí z dětských domovů a téměř
stovku z řad našich kolegů. Tento mix jsme zvolili záměrně, chceme
totiž, aby se potkaly děti z různých prostředí a mohly se navzájem
obohatit.
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Lidé z IT nejsou asociální
introverti, snaží se
pomáhat
„Mnozí naši zaměstnanci se dárcovství
věnovali už dříve a dělali by je i dále
bez nás. My jim jen pro jejich aktivity
dáváme větší prostor,“ zdůrazňuje
Ivana Javorková ze společnosti MSD IT
Prague.
Jak se vám daří ve společnosti zaměřené na IT a technologie
spojit byznys s problematikou dárcovství a dobrovolnictví?
Jsme americká firma, ve které je dárcovství a dobrovolnictví úplnou samozřejmostí. Musím ale říci, že to v naší pražské pobočce nevnímáme
jako import cizích zvyklostí. Lidé pracující v IT nejsou žádní asociální
introverti, jak je známe z komediálních seriálů, ale snaží se žít ekologicky a komunitně. Mnozí z nich se takovým aktivitám už dříve věnovali
a dělali by je dále i bez nás. My jim jen umožňujeme, aby se jim mohli
40 hodin ročně věnovat ve svém pracovním čase a pobírali stále svůj
plat. Není to ale povinné, nechceme, aby šlo o formální plnění nějakého
nařízení. Většina lidí preferuje manuální práci, ale někteří chtějí využít
svých znalostí v oboru, proto pomáhají neziskovým organizacím s weby,
vyučují angličtinu či předměty spjaté s IT atd.
Na jakých projektech ze CSR oblasti se aktuálně podílíte a proč?
Dlouhodobě spolupracujeme s různými neziskovými organizacemi a vycházíme z jejich postřehů, co by jim mohlo pomoci. Letos v srpnu jsme
například udělali sbírku oblečení a dalších předmětů pro dobročinné
obchody Domova Sue Ryder, které prodávají darované zboží. Vybralo
se opravdu neuvěřitelné množství věcí: nejen oblečení, ale i knih, dětských hraček, někdo dokonce daroval houpací křeslo. Ze Sue Ryder nám
napsali, že za utrženou částku mohou ve svém zařízení například 27 dní
hradit zdravotnický materiál pro 52 seniorů. To mne opravdu moc potěšilo. Další sbírka proběhne teď. Darované věci se budou prodávat na bleším trhu v technologicko-podnikatelském inkubátoru Node5 v Praze
na Smíchově a vybraná částka půjde na sbírku #bezdechu, podporující
vývoj aplikace CF Hero pro děti s cystickou fibrózou. Každoročně také
u nás v budově organizujeme vánoční trhy, na které zveme neziskovky. Letos jsme domluvení s organizacemi Nadání a dovednosti, Elpida
a Aranžérie. A ráda bych zdůraznila, že se hodně angažujeme v recyklaci.
Jak?
Letos jsme se například už podruhé zapojili do projektu Remobil společnosti Retela. Jedná se o recyklaci mobilních telefonů, z každého získá
10 korun Jedličkův ústav. Podařilo se nám vybrat 96 telefonů a vytřídit
288 kilogramů kabelů a malých elektronických zařízení. Darovali jsme

také v yřazené tablety a PC
organizacím Wikipedia Czech
a Rytmus. Tyto projekty jsou
zaprvé prospěšné neziskovkám a za druhé tak naplňujeme snahu být firmou, která
považuje za velmi důležitou
udržitelnost rozvoje vzhledem k životnímu prostředí.
Na to myslíme i v případě budov, v nichž sídlíme. Obě mají
certifikát LEED (novější FIVE
dokonce její nejvyšší stupeň),
který mimo jiné hodnotí úsporu vody či energetickou efektivnost.
Jakým způsobem se podílíte na akci Giving Tuesday hackaton
a proč se jí účastníte?
Chtěli jsme vytvořit projekt užitečný pro konkrétní skupinu lidí. Vznikl
z toho nápad celodenního mentoringového maratonu pro organizace
a týmy, které přispívají ke zlepšení životních podmínek na Ústecku.
Naši mentoři s nimi nad konkrétními projekty postupně proberou vše
od leadershipu a HR přes komunikaci, produkty a služby až po finance
a digitalizaci. Doufám, že jim naše zkušenosti pomohou s vytvářením
efektivních a smysluplných projektů.
Na který dobrovolnický projekt jste pyšná?
Na všechny, každý je podle mne nějakým způsobem přínosný a zajímavý. Ale mám-li ukázat, že dobrovolnictví u nás opravdu není formalitou,
mohu třeba zmínit tým Jana Felcmana, který se angažuje nad rámec zmíněných 40 hodin v Dětském domově Litoměřice: pomáhají se zahradnictvím, čištěním domu, charitou a samozřejmě s dětmi tráví i nějaký
čas. Odměnou jsou jim radostné dětské tváře a spokojení pedagogové.
MSD IT klade velký důraz na uplatnění žen v IT. Co vám přináší
zapojení do programu Czechitas?
Je důležité, aby v IT týmech byli muži i ženy. Dosahují stejně dobrých
výsledků, ovšem přistupují k problémům mnohdy z jiného úhlu, a když
se jejich pohledy střetnou, vznikají nejzajímavější řešení. IT bylo dlouho
spíše doménou mužů, proto je třeba podporovat ženy, které o obor projeví zájem. Z toho důvodu poskytujeme Czechitas mimo jiné prostory
pro přednášky i naše lektory. Zapojili jsme se také do projektu Datové
akademie, což je rekvalifikační program pro ženy každého věku. Je to
výhodné jak pro rekvalifikované, tak pro nás – mnohé z nich se nakonec
stanou členkami našich týmů. Letos jsme se také připojili k akci Girls
Day, kde jsme 10 dívkám ze středních škol ukázali, čím vším se zabýváme. Snad jsme jim potvrdili, že práce v IT má smysl.
HN052850
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asistujeme.cz

Získala jsem zkušenost, že se člověk
dokáže bavit takřka s kýmkoliv. Že
poslouchání je většinou mnohem přínosnější
než sebezajímavější historky. Že i lidé
s postižením řeší nájem, práci, co budou mít
k večeři. Jaké si vezmou náušnice, kolik si na
výlet sbalí kalhot a jestli mají upravené vlasy.
Že tito lidé bývají akční i klidní, zamilovaní
i cyničtí, mívají špatnou náladu i veselou.
Že i ticho bývá přijímáno s povděkem.
Denisa

Denisa s Jitkou tvoří jen jeden z příběhů
asistence, kterých jsme za poslední rok
poslali v rámci kampaně asistujeme.cz
do světa několik desítek. Naším cílem
je, aby se co nejvíce lidí zapojilo do
asistování: činnosti, která pomáhá lidem se
znevýhodněním žít samostatný, kvalitní
a především svobodný život.
Zajímá vás více příběhů asistence?
Mrkněte na náš web www.asistujeme.cz
nebo přijďte 7. prosince na vernisáž
do Cafe Prostoru_ (cafe.prostoru.cz)
Rádi byste podpořili osobní asistenci?
Přispějte na www.darujasistenci.cz
Děkujeme, má to smysl!
kampaň pořádá

partneři

Díky asistentům jím,
piju, neběhám (haha) po
světě nahá, díky asistentům se
třikrát týdně dostavím do práce, díky
nim jsem v té práci ještě nikdy nemusela
přespat, díky asistentům se vídám s přáteli,
chodím do kina, do divadla, na výstavy, díky nim
mám doma zalité kytky. Asistenti a asistentky
jsou pro vozíčkáře důležití jako Síla. Pokud se
v jedné předaleké galaxii lidé zdravili „provázej
tě Síla“, lidé na vozíku by se v tomto vesmíru
měli zdravit „provázej tě asistent“. Nic
užitečnějšího totiž nelze popřát. Asistujte
a vězte, že i když nedostanete
světelné meče, bude to síla.
Jíťa
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Aby lidé s autismem žili naplněný život
ROZHOVOR s Magdalenou
Thorovou, ředitelkou
Národního ústavu pro
autismus
Cílovou skupinou Národního ústavu pro autismus, známého pod značkou NAUTIS,
jsou lidé s autismem a lidé kolem nich. Rodiče, sourozenci,
spolužáci, učitelé, lékaři a další odborníci. Cílem organizace
je poskytnout lidem s autismem prostřednictvím systému celoživotní podpory takové služby, aby se vzdělávali,
užívali si života i pracovali.
Aby mohli být co nejvíce samostatní, spokojení a co nejméně osamělí.
Jaké si při své činnosti kladete cíle?
Skrze nabídku našich služeb usilujeme o to, aby lidé s autismem i jejich
rodiny žili naplněný život.
Jak se snažíte zvyšovat efektivitu práce a transparentnost
organizace?
Jsme přímým poskytovatelem veřejně prospěšných služeb a naše právní
forma je ústav. To znamená, že na rozdíl od většiny nadací a nadačních
fondů nepřerozdělujeme peníze dále, ale rovnou je využijeme na realizaci služeb. Díky tomu nám odpadne část administrativy spojená
například s hodnocením projektů jiných poskytovatelů či posuzování
jejich kredibility. Samozřejmě máme schválenou veřejnou sbírku a stejně jako nadace musíme s penězi nakládat transparentně.
Každý náš dárce má možnost vědět, jak byl jeho dar využitý, má
právo rozhodnout, který projekt je mu nejbližší a kam chce, aby jeho
podpora směřovala. Má právo vědět, v jaké míře a kolika lidem se díky
jeho daru podařilo zlepšit život. Za tím účelem vedeme nejen statistiky počtu klientů či hodin intervencí, ale sledujeme i sociální dopad
našich služeb. Všechny tyto údaje pak zveřejňujeme ve výroční zprávě,
prezentujeme na konferencích, publikujeme v našem zpravodaji. Mezi
dárci neděláme rozdíly, z tohoto pohledu neexistuje žádný malý dar,
jehož dárce by si nezasloužil péči a transparentní jednání.
Jak získáváte důvěru dárců?
Když vzbudíme v potenciálním dárci zájem a přesvědčíme jej, aby nás
navštívil osobně, viděl naše služby, seznámil se s klienty, s kolegy z přímé péče, měl možnost mluvit s rodiči a na vlastní uši slyšel lidské příběhy, které má možnost svými penězi pozitivně ovlivnit, tak máme napůl
vyhráno. Osobní zkušenost prostě funguje nejlíp. Pak je samozřejmě
důležité křehký vztah právě získané důvěry nezklamat. Jednat otevřeně,
komunikovat a plnit závazky plynoucí z darovací smlouvy. Respektovat
přání dárce, co se týče informací o využití daru, neztratit s ním kontakt,
dát mu pocítit, že je pro nás důležitý a že si jeho pomoci ceníme. To ale
není těžké, naši dárci jsou neuvěřitelní lidé s velkým srdcem. Jejich pomoci si obrovsky vážím, vždyť bez nich by většina našich služeb vůbec
nemohla fungovat v kvalitě, kterou nabízíme.
Jak hodnotíte ČR z pohledu dárcovství?
Z pohledu dárcovství máme tu výhodu, že podporujeme lidi s autismem. Lidé s touto diagnózou jsou společností vnímáni pozitivně
a veřejnost rozumí tomu, proč je dobré investovat do jejich vzdělání
či kvalitních sociálních služeb. Lidé se dokážou ztotožnit s příběhy

rodin, kterým se narodilo dítě s postižením, a rozumí tomu, proč potřebují nadstandardní podporu při výchově i péči
o něj. Češi velmi dobře a rychle reagují
na vyhlášené veřejné sbírky na podporu
lidí v krizi, lidí, kteří potřebují tady a teď
rychle pomoct a nemohou si dovolit čekat, až jejich situaci vyřeší stát. I v oblasti
firemního dárcovství vnímám za poslední roky velký posun. Společenská odpovědnost firem je dnes součástí firemní
kultury téměř každé větší firmy. Firmy
hledají projekty, kterým věří i jejich zaměstnanci, nechávají je spolurozhodovat o způsobech zapojení se do nejrůznějších charitativních aktivit. Dnes nás
podporuje řada firem, kde na počátku
spolupráce stáli jejich zaměstnanci, kteří byli současně našimi klienty.
Jaké formy dárcovství či spolupráce jsou pro vás nejúčinnější
a jaké projekty vyvolávají největší zájem?
Pro nás jsou zásadní pravidelní dárci, kteří každoročně podporují konkrétní službu či projekt. A my víme, že pokud se nestane něco opravdu
výjimečného, svůj dar s velkou pravděpodobností v dalším roce opět
zopakují. S těmito penězi už můžeme počítat při tvorbě rozpočtů, můžeme službu lépe plánovat a rozvíjet. Pokud chceme navýšit kapacitu,
poskytovat intenzivnější péči, musíme vědět, z čeho nové zaměstnance
zaplatíme nejen za měsíc, ale i za pět let. A to si z jednorázového daru,
který se s velkou pravděpodobností již nebude opakovat, nemůžeme
dovolit. Takové peníze pak investujeme hlavně do inovací a na rozjezd
projektů, které potřebují větší jednorázovou vstupní investici. Vždy
ale přemýšlím o udržitelnosti takových projektů a návratnosti vložených prostředků formou ekonomických úspor či zkvalitnění péče.
Vůči dárcům cítím velkou zodpovědnost, aby jejich peníze byly využity
opravdu smysluplně.
Jaké máte plány do budoucna?
V oblasti fundraisingu plánujeme posílit oblast individuálního dárcovství. Za tím účelem připravujeme nové webové stránky. Za všechny
plánované projekty bych zmínila náš záměr vybudovat interaktivní
internetový portál zpřístupňující informace o autismu různým zájmovým skupinám v jednoduché, názorné a uživatelsky příjemné formě.
Chceme tímto způsobem vytvořit prostor pro crowdsourcing a výměnu
informací mezi rodiči i odborníky. Aktuálně jsme ve fázi hledání dárce, který by tento náš zcela ojedinělý projekt podpořil. Pokud se mezi
čtenáři najde někdo takový, ráda s ním zajdu na kávu.

KONTAKT:
Národní ústav pro autismus, z. ú. (NAUTIS)
Adresa:
V Holešovičkách 593/1a, 182 00 Praha 8
Kontaktní osoba: Ing. Jana Sirotková, Ph.D.
Telefon:
+420 774 723 185
E-mail:
nautis@nautis.cz
Web:
www.nautis.cz
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Neslyšící potřebují hlavně zprostředkovat komunikaci
tou sluchu. Vše bývá tlumočeno do znakového jazyka a simultánně
přepisováno.
Letos jsme pořádali 6. ročník, kterého se zúčastnilo více než 50 programových partnerů a proběhlo přes 80 akcí v 17 městech ČR. Zahájení festivalu bývá pravidelně v Senátu PČR, záštitu nad festivalem
poskytují senátoři, ministerstva a magistrát hl. města Prahy.
Zdravý člověk se na akcích seznámí se simultánním přepisem,
s tlumočením do znakového jazyka a zkusí se domluvit. Sluchové postižení je velmi variabilní, od malé ztráty sluchu po úplnou, lidé jsou
nedoslýchaví, ohluchlí, neslyšící, uživatelé kochleárních implantátů,
hluchoslepí. Komunikace má různá specifika.

ROZHOVOR s Ladislavem Kratochvílem, ředitelem
ORBI PONTES
O sluch jste přišel ve 40 letech, jak jste se s takovou ztrátou
vyrovnal jako člověk a jako muzikant?
Když mě opustil sluch, řekl jsem si, že se mu u mě asi nelíbilo. Kde teď
courá, nevím, snad se mu nic nestalo.
Zpočátku jsem byl rozmrzelý, jelikož bez sluchu se nedá provozovat hudba, kvůli které jsem si vystudoval při zaměstnání konzervatoř. Naštěstí se zrovna toto velmi rychle změnilo, hudba se mi stala
zcela lhostejnou.
Na to se mě často lidé ptají, že pro hudebníka musí být ztráta sluchu hrozná. Slyšící člověk si to nedovede představit. Ani já neuměl
(že nebudu slyšet, jsem věděl). Odpovídám na to tak, že pro slyšící je
hudba jakýsi relax v tom všem „zvukovém smogu“ okolo nás a že ten,
kdo onen smog nevnímá, nepotřebuje z něj relaxovat.

Vnímáte nějaký posun postoje veřejnosti za dobu, co takovéto
akce pořádáte?
Myslím si, že veřejnost už tolik nevnímá osoby s postižením sluchu
jako nějaké hlupáky. Uvědomuje si, že když někdo neslyší, je jako každý jiný a že potřebuje hlavně zprostředkovat komunikaci. Ať už je
to tlumočení do znakového jazyka, nebo simultánní přepis mluvené
řeči. Navíc si lidé stále více uvědomují, že osob s postižením sluchu
přibývá, zejména s věkem.
Jaké další činnosti ORBI PONTES realizuje nebo co
připravujete?
Je toho hodně. Kromě toho, co jsem již zmínil, jsme vydali brožuru
z článků na našem blogu Ztlumeno (iDnes.cz), kterou máme zatím
v elektronické podobě (www.orbipontes.cz/10667/). Snažíme se sehnat prostředky na vytištění alespoň 300 kusů, které bychom rozdali
do čekáren u lékařů.
S fotografem Michaelem Kratochvílem jsme nafotili kalendář Posloucháme očima, z výtěžku budou realizovány přednášky na školách.
Černobílé fotografie zachycují slyšící i neslyšící a není poznat, kdy slyší
a kdo ne (www.orbipontes.cz/kalendar-poslouchame-ocima-prispiva-na-prednasky-pro-skoly/).

Zdravý člověk si určitě nedovede plně představit, co všechno
ztráta sluchu obnáší. Co bylo pro vás nejtěžší?
Nejtěžší bylo (a stále je) přeměnit veškerou komunikaci na písemnou, obzvláště telefonování. Například v e-shopech (ale nejen tam)
bývá povinnost uvádět telefon, pokud to je povinné, musím jít jinam.
Hodně mě trápila komunikace při rodinných návštěvách. Sejde se příbuzenstvo, které se třeba dlouho nevidělo, všichni si povídají, něčemu
se smějí a ohluchlý sedí, jako páté kolo u vozu, jelikož neví, co kdo
říká. Mám docela radost, jak se mi to povedlo doma vyřešit. Jde o vytvoření podmínek pro psaní. Mladší ročníky raději píší na klávesnici,
starší rukou. Jenomže zase často hledají brýle. Vymyslel jsem „domácí
přepis“. Mám propojený počítač s televizí, na počítači spustím Word,
píše se na bezdrátové klávesnici a text se zobrazuje na televizi. Na ní
všichni vidí a vědí, co mi kdo píše. Psaní na papír, kdy si to čtu pouze
já, působí během návštěvy jako šeptání.
V rámci snah informovat širokou veřejnost o problematice
neslyšících pořádá ORBI PONTES od roku 2012 akci pod
názvem Týden komunikace osob se sluchovým postižením. Jak
taková akce probíhá a proč by se jí měl člověk bez sluchového
handicapu zúčastnit?
Týden komunikace osob se sluchovým postižením je celorepublikový
festival, jehož cílem je šíření osvěty a informací o komunikačních prostředcích lidí se sluchovým postižením. V rámci festivalu se mohou
zájemci účastnit různorodých akcí, přednášek, konferencí, výstav,
sportovních i kulturních akcí, kde se potkávají s lidmi s různou ztrá-

KONTAKT:
ORBI PONTES
Adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Web:

Brichtova 819/8, 152 00 Praha 5
Ladislav Kratochvíl
+420 724 173 217
kratochvil@orbipontes.cz
www.orbipontes.cz
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Aby dlouhodobě nemocné děti měly rodinu blíže
ROZHOVOR s Markem
Šedivým, ředitelem
nadačního fondu Dům
Ronalda McDonalda
Čemu se nadační fond
věnuje?
Dům Ronalda McDonalda je
česk ým nadačním fondem,
který byl založen v roce 2002.
Je součástí mezinárodní sítě
organizací Ronald McDonald
House Charities, jejichž hlavním cílem je umožnit vážně
a dlouhodobě nemocným dětem mít své rodinné příslušníky nablízku. Maminku, tatínka, sourozence, prarodiče,
kohokoli blízkého.
Proto staví v nemocnici
domy Ronalda McDonalda,
které rodinám slouží jako dočasný domov v průběhu hospitalizace dětského pacienta.
Přítomnost blízkých urychluje
léčení dítěte. Pobyt v domě snižuje posttraumatický stres, který rodiny často prožívají. První dům byl otevřen v roce 1974 a v současné
době jich je více než 360 ve 43 zemích světa.
Na jakých projektech aktuálně pracujete a jaké si kladete cíle?
Více než 10 let překonáváme legislativní a administrativní
překážky. V současnosti však probíhají intenzivní jednání
s Fakultní nemocnicí v Motole, která nás snad dovedou
k vytouženému cíli. Chceme přispět k tomu, aby dětská
nemocnice v Motole byla vlajkovou lodí péče orientované na rodinu. Například v Německu využívá služeb těchto
domů Ronalda McDonalda 22 nemocnic.
Nadační fond ale pracuje i na dalších projektech – v minulém roce jsme pomohli rekonstruovat pokoje pro rodiny na dětském oddělení v Nemocnici ve Frýdku-Místku.
Přispěli jsme také na projekt Malé mimi na neonatologii
v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně.
Teď budeme v ylepšovat několik pokojů na ubytovně v motolské nemocnici, aby rodiče měli lepší pohodlí
do doby, než otevřeme dům Ronalda McDonalda. Děláme
vše pro to, aby rodiny mohly být spolu.
Jak takový dům vypadá a kdy bude v motolské nemocnici stát?
V této chvíli disponujeme částkou 35 mil. korun a společně s fakultní
nemocnicí začneme připravovat stavbu domu s kapacitou 20 pokojů.
Co pokoj, to jedna rodina.
Dům bude mít dostatečné společné zázemí v podobě kuchyně
vybavené lednicemi a skladovacími prostory k jednotlivým pokojům.
V zázemí nebude chybět ani prádelna se sušárnou.
Hlavní myšlenkou je, aby se v domě lidé potkávali, proto počítáme se společenskou místností a hracím koutkem pro sourozence pacientů nebo pacienty samotné. Bude to místo, kde si rodiče mohou
odpočinout, kde se vyspí lépe než v nemocnici a naberou síly, které
v takové těžké životní situaci potřebují.
Ze zahraničních zkušeností víme, že rodiny, které využily možnost
pobývat v domě Ronalda McDonalda, lépe zvládají stres, posttrauma-

tický šok, strach a úzkost. Provoz domu bude financován ze soukromých darů, a proto rodiny pacientů nebudou muset za pobyt v domě
platit. Počítáme také s pomocí dobrovolníků, tak jak je to běžné všude ve světě, kteří nám pomohou s vytvářením příjemné a domácké
atmosféry v domě.
Věříme, že se brzy rozjedou přípravné práce spojené s přípravou
pozemku a vyřízením všech stavebních povolení, následně pak stavba domu, který by mohl začít sloužit rodinám na konci roku 2019.
Dům bude k dispozici pro blízké dlouhodobě hospitalizovaných dětí
ze všech klinik a oddělení dětské nemocnice.
Jaké formy dárcovství či spolupráce jsou pro vás
nejúčinnější?
V tomto máme na jednu stranu výhodu, protože jsme firemním nadačním fondem. Naším zakladatelem je společnost McDonald’s. To
ale neznamená, že dostáváme všechny peníze od „Mekáče“. McDonald’s nám pomáhá pokrýt provozní náklady tak, abychom mohli
veškeré dary od lidí a firem 100% věnovat na naše poslání. Přispívá
také do fondu na výstavbu domu. Největší význam ale pro nás má
v tom, že nám pomáhá s veřejnou sbírkou, která je pro nás tím nejvýznamnějším příjmem.
V restauracích McDonald’s naleznete naše sbírkové pokladničky,
darovací tlačítka na platebních kioscích a 2x do roka nám pracovníci
v restauracích pomáhají prodávat naše nadační předměty – samolepky ve tvaru ručičky a letos také vykrajovátka na těsto.
Na druhou stranu je někdy těžké být firemním nadačním fondem.
Mnoho lidí si stále myslí, že firmy zakládají neziskové organizace
proto, aby si zlepšily vlastní značku nebo zvýšily prodej produktů.
Zapomínají ale, že žijeme v době, kdy u firem typu McDonald’s lidé
berou jako samozřejmost, že dělají něco pro dobrou věc.

KONTAKT:
Dům Ronalda McDonalda, nadační fond
Adresa:
Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5
Kontaktní osoba: Marek Šedivý
Telefon:
+420 603 154 999
E-mail:
marek.sedivy@drmcd.cz
Web:
www.drmcd.cz

HN052918

Vždy tady pro ně chceme být.
Zvlášť když nás potřebují nejvíc.
To je důvod proč existují
domy Ronalda McDonalda...

Aby rodiny mohly být spolu.
Naše poděkování pro ty, kteří nás podporují, patří:
McDonald`s ČR spol. s r.o., Dvořák Hager & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s., HAVI Logistics s.r.o., G4S Cash Solutions (CZ), a.s.,
Farm Frites Poland SA, Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a.s., Friends‘ Factory s.r.o.,
Kitl s.r.o., Dermacol, a.s., Identifikační systémy, s.r.o., Helma 365, s.r.o., Resort Poppy,
One Page, Pavel Hrejsemnou

Nadace Unipetrol
podporuje nadané studenty
a poprvé rozdělila mezi studenty přes 1,5 milionu korun. Celkem stipendium
získalo 40 studentů, z toho 22 středoškolských a 18 vysokoškolských.
Stipendijní program
Nadace Unipetrol úspěšně završila Stipendijní
program pro školní rok 2017/2018. O stipendia nadace se ucházelo 81 studentů středních a vysokých škol z celé České republiky.
Nejúspěšnější byla Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, jejíž studenti obdrželi
celkem devět stipendií, a Střední škola logistiky a chemie v Olomouci se šesti stipendisty. Téměř dvě třetiny podpořených studentů
tvořily dívky. Žádosti studentů přírodovědných
a technických oborů na středních a vysokých
školách individuálně vyhodnotila správní rada

Osmnáct vysokoškolských studentů obdrželo stipendia na setkání v Písecké bráně na pražských Hradčanech

na základě studijních výsledků, sociální a ekonomické situace, ostatních aktivit studenta
a samozřejmě podle jeho studijních a kariérních plánů do budoucna.

SlavnostníhopředávánístipendiístředoškolskýmstudentůmsezúčastnilivědecMichaelLondesborough

Grantový program pro školy
V listopadu spustila Nadace Unipetrol Grantovou výzvu pro střední školy, které až do 1. února
2018 mohou žádat o finanční podporu na realizaci svého vědeckého projektu. Ty nejzajímavější a nejpřínosnější projekty získají finanční
grant ještě ve školním roce 2017/2018. Na podporu školních vědeckých projektů vyčlenila
nadace 3 miliony korun.

www.nadaceunipetrol.cz
HN052878

Za 800 Kč
vrátíte zrak
nevidomému
v Africe.

TEN POCIT, KDYŽ
ZNOVU VIDÍTE SVĚT
NA VLASTNÍ OČI.
Světlo pro svět – Light for the World
Jsme nevládní organizace, která se zaměřuje na prevenci a léčbu
slepoty a na systémovou podporu osob s postižením v rozvojových
zemích, převážně v Africe a jihovýchodní Asii.
V České republice fungujeme od srpna 2007 jako sesterská organizace nevládních organizací sítě Light for the World, která v oblasti
pomoci nevidomým úspěšně funguje již od roku 1988. V současné
době Light for the World působí rovněž v Rakousku, Velké Británii,
Německu, Švýcarsku, Belgii, Nizozemí a ve Spojených Státech.

www.svetloprosvet.cz
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Pomáháme tam, kde je to nejvíce potřeba.
Podpořte nás ještě dnes na:
www.nemocnice-bez-hranic.cz
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Vybavte
b
Nemocnici
Lékařů bez hranic

Pomáháme tím,
co umíme

Prostřednictvím servisních grantů poskytuje
KPMG odborné služby neziskovým organizacím
a sociálním podnikům.
Servisní granty se zaměřují především na audit účetní
závěrky, daňové a právní poradenství, finanční analýzu,
optimalizaci procesů, reporting a poradenství v oblasti
evropských fondů. Informace, jak se přihlásit, najdete
na webu KPMG Česká republika. Můžete nás také
kontaktovat na csr@kpmg.cz.
kpmg.cz

© 2017 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG
International Cooperative („KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved.
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Aplikace

– Pomáhej pohybem

At už s telefonem jezdíte na kole, běháte nebo chodíte na
procházky, každá aktivita znamená body pro vámi vybraný
projekt, který Nadace ČEZ ﬁnančně podpoří.

