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ÚVODNÍ SLOVO K. SCHWARZE

V roce 2006 se neziskové organizace v
České republice připravovaly na nové
programové období Evropské unie,
které v příštích sedmi letech umožní
zejména neziskovkám v nových
členských zemích EU neopakovatelnou
možnost čerpat na realizaci jejich
projektů finanční prostředky
z evropských fondů. Přípravě
programových dokumentů na období
2007 – 2013 (Národní rozvojový plán,
Národní strategický rozvojový rámec,
operační programy) věnovala Asociace
nestátních neziskových organizací
v České republice ve čtvrtém roce své
existence nejvíce úsilí a času. Společně
s Centrem pro komunitní práci se ujala
komunikace s neziskovými
organizacemi, jejímž cílem bylo
shromáždění a formulace připomínek
k návrhům těchto dokumentů, jejich
projednávání s Ministerstvem pro
místní rozvoj a ostatními
kompetentními místy veřejné správy.
Nakolik se podařilo vytvořit pro
neziskovky potřebný prostor se ukáže
až v průběhu přípravy a realizace
projektů. Asociace NNO v ČR hodlá
napomáhat tomuto procesu i v dalších
letech.
Ve výroční zprávě, kterou otevíráte, vás
chceme seznámit s další činností,
akcemi, úspěchy, ale i problémy naší
asociace. Mezi akcemi dominovalo
veřejné slyšení v Senátu Parlamentu
České republiky, které přispělo
k prohloubení partnerství veřejné
správy (státní správy a krajské i obecní
samosprávy) a nestátních neziskových

organizací. Programový dokument
Asociace NNO v ČR, který byl
diskutován a připomínkován širokým
okruhem českých NNO, ukazuje
perspektivy a možnosti této spolupráce
ve veřejném zájmu. V rámci tohoto
partnerství se nejširší spektrum
občanské společnosti může podílet na
ovlivňování podmínek společenského
života.
Dovolte mi, abych při příležitosti
našeho ročního bilancování poděkoval
všem spolupracovníkům i partnerům
Asociace NNO v ČR za to, že přispěli
nejen k rozvoji asociace samotné, ale
především k rozvoji nevládního
neziskového sektoru. Protože Asociace
NNO v ČR prosazuje nejen zájmy
necelé tisícovky nestátních neziskových
organizací, jež sdružuje třiapadesát
členů Asociace, ale působí ve prospěch
celé občanské společnosti.
S upřímným pozdravem
Karel Schwarz
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ČINNOST ASOCIACE NNO V ROCE 2006
Úkoly realizované podle plánu
posilování spolupráce s NNO (na celonárodní úrovni a v krajích)
spolupráce na činnosti Pracovní skupiny „NNO a regionální rozvoj“ (s CpKP)
prosazování potřeb a zájmů NNO
- dialog s politiky o vztahu NNO a veřejné správy
- ovlivňovat přípravu legislativy potřebné pro činnost NNO
zvýšení informovanosti NNO o Evropské unii
- příprava NNO na programovací období fondů EU na léta 2007 – 2013
- podpora dialogu občanské společnosti a EU
rozvoj Asociace NNO a vztahů mezi jejími členy

Jednání s potencionálními sdruženími NNO v krajích
V rámci svých kompetencí bylo
jednáno s Ing. Jiřím Rudolfem
z Olomouckého kraje o jejich
zkušenostech s fungováním jejich
krajské asociace, která nemá právní
subjektivitu. Dalším bodem jednání
bylo předání zkušeností s projekty na
financování provozu krajské Asociace.
Olomoucké zkušenosti jsou pro nás
velkou inspirací.
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Ve Zlínském kraji proběhlo jednání o
možnostech zřízení a instalace krajské
organizace a náladách mezi
neziskovkami. Situace je taková, že kraj
má zájem na komunikaci se střechovou
organizací ale neziskovky nemají
potřebu generovat tento mezistupeň,
protože jim stávající situace vyhovuje.

Situace v Moravskoslezkém kraji je
patová. Zájem o Asociaci mají spíše
organizace oborové. Zřízení pak vázne
na získání prostředků na provoz.
V Jihomoravském kraji Asociace
NNO JMK- BANNO funguje a účastní
se aktivit ve spolupráci s JMK i
statutárním městem Brnem. Ke
dnešnímu dni je členem BANNO 89
organizací v JMK.
V prvních dnech nového roku bylo
jednáno s předsedou KOUS (kraj
Vysočina) ing. Tomášem Blažkem o
jejich možnostech a o výhodách změny
neformálního sdružení NNO v Asociaci
právnických osob NNO v kraji
Vysočina a vstupu této Asociace do naší
Asociace NNO. Výsledky jednání
nejsou povzbudivé.

VNĚJŠÍ PREZENTACE:
Stanovisko Asociace NNO k programovému období 2007-2013
Vydáno dne 12. 06. 2006
Využívání fondů EU zásadním
způsobem ovlivní využití rozpočtu ČR a
krajů. Nepřímo se tak týká i
financování neziskových organiza-cí.
Spolu s dalšími změnami dojde k
významné změně prostředí, ve kterém

neziskové organizace půso-bí.
Neziskovému sektoru nezáleží jen na
obsahu programových doku-mentů, jde
mu také o pravidla a podmínky, za
kterých se bude o prostředcíchz EU
rozhodovat.

Asociace NNO v ČR zdůrazňuje
informační otevřenost orgánů veřejné
správy, transparentnost a spravedlnost

výběrových procedur, společenský
užitek z účasti zástupců neziskového
(občanského) sektoru všude tam, kde
se rozhoduje o využívání veřejných
zdrojů. Základ-ními návrhy Asociace
NNO je:

1. Přiměřené zastoupení neziskového sektoru v pracovních orgánech pro přípravu
operačních programů (OP) a v monitorovacích výborech těch OP, kde lze očekávat
významný počet žadatelů z NNO.
2. Pro léta 2007-2013 zajistit ve všech OP úplné zálohové (průběžné) financování
všech schválených projektových žádostí malých obcí, nestátních neziskových
organizací, živnostníků, malých podniků a místních akčních skupin (pracujících
metodou Leader), či alespoň 80-90 % zálohové financování po vyčerpání 10-20 %
vlastních prostředků příjemce.
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Asociace NNO se na zasedání Valné
hromady projednala 4 hlavní návrhy,
týkající se podmínek čerpání
prostředků z fondů EU.

3. Pro naplňování principu partnerství je třeba intenzivní rozvoj spolupráce
neziskového sektoru s veřejnou správou a podnikatelským sektorem. Jde o
dlouhodobou a vzájemně výhodnou spolupráci na různých úrovních (obec, kraj,
republika), s různými partnery (regionální rozvojové agentury, hospodářské
komory, města, svazky obcí, kraje, ústřední orgány a další) a pro různé, většinou
dlouhodobé účely (spolufinancování projektů, sdružené projekty, spolupráce na
rozvojových dokumentech, příprava a schvalování programových dokumentů aj.).
K tomu je žádoucí:
a) vytvářet společné výbory, pracovní skupiny a jiné orgány,
b) zajistit, aby každý žadatel z veřejné správy (např. obec, kraj) před podáním
žádosti o financování vlastního záměru z veřejných zdrojů vyzval věcně a
územně příslušné nestátní neziskové organizace ke spolupráci na přípravě a na
realizaci projektu, který hodlá navrhnout. Podobné pravidlo by se mohlo
uplatnit i obráceně, kde iniciátorem bude NNO.
4. Zásadně zjednodušit pravidla a podmínky pro žadatele a příjemce pomoci (nejen
pro NNO), vyloučit schvalovací, kontrolní a evidenční procedury všude, kde se
nepodaří prokázat jejich nezbytnost. Řídící orgán OP (tj. příslušné ministerstvo
nebo regionální rada soudržnosti NUTS II) zajistí jednak odborný audit, jednak
veřejné projednání těchto pravidel, aby mohl obhajovat relevanci, potřebnost a
efektivnost všech mechanismů, které hodlá při implementaci OP použít.
V roce 2006 byl vytvořen mediální adresář a dvouletý plán v oblasti public relations,
mezi jehož strategické aktivity patří:
•
•
•

REVIZE, PŘÍPRAVA A REALIZACE PROPAGAČNÍCH NÁSTROJŮ
SYSTEMATICKÉ OŠETŘENÍ VNĚJŠÍ KOMUNIKACE
KOMUNIKACE S MÉDII

Veřejné slyšení v Senátu
„Partnerství veřejné správy a
neziskových organizací“, které se
konalo 10.10. 2006. Akce se zúčastnilo
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Ve spolupráci se Senátem Parlamentu
České republiky připravovala Asociace
veřejné slyšení v Senátu PČR na téma
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téměř sto zástupců neziskových
organizací, veřejné správy, samosprávy
a politické scény. Vystoupilo patnáct
řečníků z veřejné správy, z bankovního
sektoru a z neziskových organizací.
Pozvání přijali mimo jiné Jan Březina,
poslanec Evropského parlamentu;
Martin Bursík, předseda Strany
zelených; Marián Hošek, náměstek
ministra práce a sociálních věcí;
Markus Hipp, ředitel nadace BMW;
Jan Litomiský, zmocněnec vlády ČR
pro lidská práva.
Přítomní diskutovali o vztahu veřejné
správy a neziskového sektoru, a to
především z pohledu právního
postavení a finančního zabezpečení
nestátních nezisko-vých organizací.
Výstupem z tohoto veřejného slyšení
byla shoda na krocích, které by měla
veřejná správa realizovat:
•
•

•
•
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•

Umožnit přímý přístup neziskových organizací k tvorbě právních
předpisů, které se jich dotýkají
V přístupu k finančním zdrojům a
informacím zajistit rovný přístup
všech typů příjemců nezi-skového
typu
Rozšířit možnosti daňového
zvýhodnění pro firemní dár-covství
Zajistit průběžné financování všech
projektů čerpajících z fondů EU
Zjednodušit procedury pro čerpání
z fondů EU

Česko-německý projekt: Spolupráce v oblasti sociální práce
mládeže
Od února 2006 připravovala Asociace
NNO projekt o sociální práci mládeže
v ČR a v Německu. Projekt byl podán u
Česko-německého fondu budoucnosti.
Partnery projektu byla BAG EJSA a
Diakonie Sachsen na německé straně,
na české straně spolupracovala také
Česká rada dětí a mládeže a SKOK.

Jednalo se o dlouhodobý projekt,
v jehož rámci se konala konference,
které se účastnili „profesionálové“ a
dobrovolníci z obou zemí. Smyslem
celého projektu bylo hlouběji poznat
situaci mládeže (aktivity, problémy,
překážky, možnosti) a strukturu
mládežnických aktivit a možností
sociální práce s mládež v obou zemích.

Ve workshopech se diskutovalo o
jednotlivých problémových skupi-nách
a účastníci měli možnost blíže se
seznámit se situací druhé země.
Výstupem z konference byl sborník,
který byl vydán v roce 2007 a „katalog
možností“, který mapuje organizace a
projekty z obou zemí, které se zabývají
danou oblastí.
Ze závěrů konference:
Vstup České republiky do
společenství zemí Evropské unie nabízí

nové příležitosti pro společnou sociální
práci mládeže v České republice a v
Německu, pro vytváření nových českoněmeckých partnerství a pro
působení dobrovolných i
profesionálních pracovníků v sociální
oblasti v druhé z obou zemí. Sociální
angažmá nemá mít bariéry, ani
v podobě hranic států. Vzájemná
spolupráce má probíhat v kritickém
duchu a potřebuje mít dobré vedení a
lepší tematickou strukturu.
•

Rozdíly mezi zeměmi nemohou být
překážkou spolupráce, je třeba
stavět na tom, co je společné při
respektování rozdílností a rozdílů
pozitivně využívat.

•

Důležité je vytvoření společných
sítí kontaktů, vztahů, spolupráce,
nalézaní rovin, na kterých lze
nejsnáze spolupracovat.
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30.11.-2.12.2006 se konala
konference v Čelákovicích –
„Spolupráce v oblasti sociální práce
mládeže“, které se zúčastnilo 40 osob.
Na konferenci proběhlo několik
přednášek o situaci mládeže v ČR a
v Německu a možných aktivitách
mládeže, v závěru konference byly
hledány možnosti spolupráce v této
oblasti.

Kancelář
Schůze managementu Asociace NNO (K.Schwarz – předseda, J.Mandys – manažer,
M.Junová – vedoucí kanceláře) probíhaly jednou měsíčně. Byly na nich projednávány
organizační věci, přípravy projektů apod. Management také připravoval zasedání
Výkonného výboru a Rady Asociace NNO, pomáhal také s realizací některých plánů a
úkolů Rady.

Chronologický seznam jednání Kalendář akcí:
leden:
•
•
•
•
•
•
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9.1. předseda jednal v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR
10.1. zasedal Výkonný výbor Asociace NNO
12.1. se konala přípravná schůzka k vytvoření Výboru pro legislativu Rady
vlády pro NNO
13. - 14.1. se předseda zúčastnil setkání národních koordinátorů nestátních
neziskových organizací (NNO) v Bruselu
16.1. proběhla veřejná prezentace Národního rozvojového plánu ČR pro NNO
a následně k němu Asociace NNO ve spolupráci s CpKP shromáždila
připomínky NNO
19.1. zasedala Řídící skupina společného projektu Asociace NNO a CpKP
„Oponentura a informační kampaň k Národního rozvojovému plánu a
Národnímu strategickému referenčnímu rámci 2007 – 2013“ (projekt byl
podpořen Ministerstvem pro místní rozvoj)
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•

25., 26. a 30.1. se uskutečnily kulaté stoly k programovým dokumentům
fondů EU 2007 – 2013 v Brně, ve Zlíně a v Českých Budějovicích

únor:

• 1., 2., 4., 6., 7., 8., 9., 13., 15., 21. a 25.2. se uskutečnily kulaté stoly
k programovým dokumentům fondů EU 2007 – 2013 v Plzni, v Pardubicích, v
Karlových Varech, v Praze, ve Středočeském kraji, v Liberci, v Jihlavě, v Ústí
nad Labem, v Ostravě, v Hradci Králové a v Olomouci
• 3.2. se zástupci Asociace NNO zúčastnili semináře k sociální ekonomice
• 10.2. se v ČRDM konala přípravná schůzka projektu česko-německé
spolupráce NNO, na němž se podílí také Asociace NNO
• 14.-15. 2. předseda jednal v Evropském parlamentu v Bruselu
• 20.2. společně jednali předseda ČRDM Pavel Trantina a předseda Asociace
NNO
• 23.1. se předseda zúčastnil semináře evropské organizace EPHA v Praze
• 24.2. zasedal Výkonný výbor Asociace NNO

březen:

• 1.3. zasedala Řídící skupina společného projektu Asociace NNO a CpKP
„Oponentura a informační kampaň k Národního rozvojovému plánu a
Národnímu strategickému referenčnímu rámci 2007 – 2013“
• 2.3. se předseda zúčastnil ve Svitavách krajské konference NNO
v Pardubickém kraji
• 3.3. předseda navštívil občanské sdružení IQ Roma Servis v Brně
• 7.3. zasedala Rada Asociace NNO
• 8.3. jednala delegace Asociace NNO v Senátu Parlamentu ČR
• 16.3. jednal předseda s představitelkou GLE London Nathalie Guri
• 23.3. uspořádala Asociace NNO ve spolupráci se Sekretariátem Rady vlády
pro NNO celostátní setkání zástupců oborových sdružení NNO v zasedací síni
Úřadu vlády ČR

duben:
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•
•

•
•
•

4.4. zasedal Výkonný výbor Asociace NNO
17.4. proběhlo jednání s Ministerstvem financí ČR o úpravách daňové a účetní
legislativy, o státní dotační politice a o dotacích z veřejných rozpočtů krajů a
obcí
20.4. jednali zástupci Asociace NNO na Ministerstvu spravedlnosti a na
Úřadu vlády o vytvoření legislativního výboru Rady vlády ČR pro NNO
26.4. se konala 3. Valná hromada Asociace NNO v Praze, která zvolila členy
Rady Asociace NNO a Dozorčí rady Asociace NNO
26.4. přijala Asociace NNO Stanovisko k programovému období fondů EU
2007 – 2013

květen:
•

2.5. jednala delegace Asociace NNO v Senátu Parlamentu ČR s předsedou
Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí senátorem Mgr.
Jiřím Brýdlem

•

•
•
•

červen:
•
•
•
•
•
•
•
•

8. - 10.6. se předseda zúčastnil konferenci evropských NNO ve Vídni
13.6. se zástupci Asociace NNO zúčastnili semináře k sociální ekonomice
v Sedleci u Prahy
16.6. jednali zástupci Asociace NNO opět s předsedou Výboru pro územní
rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR Mgr. Jiřím
Brýdlem o konání veřejného slyšení o NNO v senátu PČR
19.6. jednal předseda s ředitelkou Fóra dárců Mgr. Pavlínou Kalousovou
20.6. zasedala Rada Asociace NNO, která zvolila nový Výkonný výbor
Asociace NNO
26.6. se předseda a místopředseda K. Liška setkali s prezidentem Agrární
komory ČR Janem Velebou
27.6. zasedala Řídící skupina společného projektu Asociace NNO a CpKP
„Oponentura a informační kampaň k Národního rozvojovému plánu a
Národnímu strategickému referenčnímu rámci 2007 – 2013“
30.6. vyhlášení Výzvy vládě České republiky k přípravě na využívání fondů
EU, kterou spolupodepsali nejvyšší představitelé Asociace NNO, Svazu měst a
obcí ČR, Spolku pro obnovu venkova ČR, Národní observatoře venkova a
Agrární komory
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•

3.5. se předseda a místopředseda L. Krajdl zúčastnili zasedání Rady vlády ČR
pro NNO
9.5. se uskutečnila přípravná schůzka v ČRDM k připravovanému českoněmeckému projektu
11.5. zasedal Výkonný výbor Asociace NNO
23.5. Asociace NNO zhodnotila přípravy NNO na programové období fondů
EU 2007 – 2013
29.5. se sešli zástupci partnerů česko-německého projektu ke společnému
jednání v Praze

červenec:
•
•

19.7. zasedal Výkonný výbor Asociace NNO
probíhala jednání s představiteli politických stran po volbách do Poslanecké
sněmovny PČR

srpen:
•

•
•

8.8. jednal předseda na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR o přípravě
operačních programů fondů EU pro období 2007 - 2013
22.8. byly koaličním stranám předány podklady k programovému prohlášení
vlády ČR ke zlepšení postavení NNO v ČR
29.8. zasedal Výkonný výbor Asociace NNO

září:
•
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13.9. jednal předseda s novou tajemnicí sekretariátu Rady vlády pro NNO
Petrou Hubkovou
• 19.9. zasedal Výkonný výbor Asociace NNO
• 20.9. byla zahájena další etapa informační kampaně k přípravě NNO na
programové období fondů EU 2007 – 2013

říjen:
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•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.10. přednesl předseda přednášku na mezinárodní konferenci ke
kontinuálnímu vzdělávání v Praze
9.10. byla vládě ČR předána Výzva k přípravě na využívání fondů EU, kterou
spolupodepsali nejvyšší představitelé Asociace NNO, Svazu měst a obcí ČR,
Spolku pro obnovu venkova ČR, Národní observatoře venkova a Agrární
komory
10.10. se uskutečnilo Veřejné slyšení v Senátu Parlamentu ČR na téma
„Partnerství veřejné správy a nestátních neziskových organizací“
10.10. Rada Asociace NNO se v reprezentačních prostorách Senátu PČR sešla
se zástupci krajských sdružení NNO
12.10. jednal předseda s poradci ministra pro místní rozvoj o další spolupráci
s MMR
12. - 13.10. se zástupci Asociace NNO zúčastnili semináře k sociální
ekonomice NNO v Odrách
16. - 19.10. se předseda zúčastnil setkání zástupců evropských NNO ve Finsku
20.10. se konala porada partnerů česko-německého projektu
23.10. se předseda zúčastnil krajské konference NNO Ústeckého kraje
25.10. byly zahájeny stáže pracovníků běloruských NNO v Asociaci NNO
v rámci projektu pomoci, koordinovaném sdružením AMO
26. - 28.10. se předseda zúčastnil setkání zástupců NNO zemí Višegradské
čtyřky v Maďarsku (Nyíregyháza)
31.10. zasedal Výkonný výbor Asociace NNO

listopad:
•

•
•
•
•
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•
•

8. - 10.11. se předseda zúčastnil evropského setkání delegátů národních
asociací NNO v Bergamu (Itálie)
15.11. jednal předseda a místopředseda L. Krajdl s prezidentem Hospodářské
komory ČR Dr. Jaromírem Drábkem o další spolupráci Asociace NNO a
Hospodářské komory ČR
16.11. jednal předseda s předsedou ČRDM Pavlem Trantinou
21.11. zasedal Výkonný výbor Asociace NNO
21.11. byl předseda přijat ministryní školství, mládeže a tělovýchovy ČR PhDr.
Miroslavou Kopicovou při příležitosti nadcházející česko-německé konference
o spolupráci NNO v oblasti sociální práce mládeže
27.11. proběhlo veřejné vypořádání připomínek NNO k Národnímu
rozvojovému plánu ČR na období 2007 – 2013
28.11. jednali předseda a místopředseda L. Krajdl se ředitelem Asociace krajů
ČR dr. Maškem o spolupráci NNO s krajskými samosprávami

prosinec:
•

•
•

1. - 2.12. se konala mezinárodní konference zástupců NNO „Spolupráce
mládeže v sociální oblasti v ČR a Německu“ v Čelákovicích, podpořená Českoněmeckým fondem budoucnosti
1.12. zahájení spolupráce Asociace NNO s EAPN ČR na projektu „STOP
sociálnímu vyloučení“, podpořeném Evropskou komisí
4.12. se předseda zúčastnil debaty s mezinárodní účastí o postavení NNO
v ČR, pořádané v Praze Asociací pro mezinárodní otázky

•

•
•

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
Asociace nestátních neziskových organizací v České republice

IČO: 71284109, DIČ: CZ71284109

Účetní závěrka ke dni 31.12.2006
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•

5. - 6.12. se předseda zúčastnil konference platformy evropských NNO
v Bruselu
11.12. se v Plzni konala první přípravná schůzka konference „NNO a fondy
EU“
12.12. zasedal Výkonný výbor Asociace NNO
13. - 15.12. se předseda v Budapešti zúčastnil konference zástupců NNO
Višegradské čtyřky k přípravě na programové období fondů EU 2007 – 2013

(sestavená v souladu s §§ 3 až 28 vyhlášky č. 504/2002 Sb. v platném znění)

ROZVAHA
AKTIVA (v Kč)
pokladny
účet v bance
krátkodobý finanční
majetek celkem
pohledávky u odběratelů
ostatní pohledávky
náklady příštích období
dohadné výnosy
(pohledávky)
pohledávky celkem
AKTIVA CELKEM

PASIVA (v Kč)
vlastní jmění
fond rezerv
výsledek hospodaření
vlastní zdroje celkem
závazky dodavaelům
přijaté zálohy
závazky vůči
pracovníkům

stav
k 31. 12. 2006
28 434,32
13 822,83

106 069,70

42 257,15

50 000,00
0,50
0,00

42 540,00
491,00
416,00

84 000,00

140 000,00

134 000,50
225 545,20

183 447,00
225 704,15

k 1. 1. 2006
6 063,40
89 735,57
4 046,73
99 845,70
76 131,50
750,00

stav
k 31. 12. 2006
6 063,40
93 782,30
21 484,45
121 330,15
84 999,00
0,00

22 617,00

8 494,00

3 415,00

4 750,00

19 452,00
0,00

456,00
1 267,50

11

závazky k institucím
sociálního zabezpečení
a zdravotního pojištění
závazky k FÚ
dohadné účty pasivní

k 1. 1. 2006
6 109,00
85 435,70

12

ostatní závazky
krátkodobé závazky
celkem
výdaje příštích období
jiná pasiva celkem
PASIVA CELKEM

36,00

0,00

122 401,50

99 966,50

3 298,00
3 298,00
225 545,20

4 407,50
4 407,50
225 704,15

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
hlavní
činnost

vedlejší hospodářská
činnost

náklady (Kč)
drobný hmotný evidovaný majetek
drobný hmotný neevidovaný majetek
kancelářské potřeby
spotřebované nákupy celkem
spotřeba energie
cestovné
náklady na reprezentaci
poštovné
telefony
nájemné
ekonomické služby
propagace, internet, webové stránky
kopírovací a tiskové služby
ostatní služby
služby celkem
mzdové náklady
sociální a zdravotní pojištění
osobní náklady celkem
daně a polatky
kurzové ztráty
náklady bankovních operací
ostatní náklady celkem
náklady celkem

7 518,50
2 969,00
1 675,50
12 463,00
3 579,00
38 498,58
816,50
1 710,00
19 622,50
50 748,00
13 350,00
11 497,00
22 427,50
332 672,10
452 027,10
24 415,00
8 545,00
32 960,00
540,00
448,10
1 096,90
2 085,00
542 429,18

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
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výnosy (Kč)
výnosy z hlavní činnosti
přijaté úroky
přijaté příspěvky od ČNFB
ostatní přijaté příspěvky
přijaté členské příspěvky
výnosy celkem

126 000,00
68,63
200 000,00
167 945,00
69 900,00
563 913,63

0,00

hospodářský výsledek (zisk v Kč)

21 484,45

0,00

Adresa účetní jednotky: Asociace NNO, Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1 –
Nové Město
Právní forma účetní jednotky: zájmové sdružení právnických osob podle zákona
č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník) v platném znění

Předmět činnosti (podle Stanov Asociace NNO):
Podporovat rozvoj demokratické společnosti, posílení jejího neziskového sektoru.
Koordinovat svoji činnost s jinými zastřešujícími organizacemi v oblasti
posilování pozice neziskového sektoru.
• Zajišťovat dobrou komunikaci mezi NNO navzájem i s jinými subjekty, zejména se
státními orgány.
• Zprostředkovávat informace a zkušenosti členským organizacím v dohodnutých
oblastech.
• Informovat veřejnost o NNO.
• Komunikovat o předem dohodnutých tématech:
- se státními orgány
- s jinými nestátními subjekty, sdružujícími NNO
- s mezinárodními (mezivládními i nestátními) organizacemi
- s národními asociacemi NNO v zahraničí
- s orgány a institucemi Evropské unie v zahraničí i tuzemsku.
• Působit na legislativní procesy, týkající se činnosti NNO, zprostředkovávat a
prosazovat návrhy legislativních a jiných opatření v této oblasti. Působit na
utváření finančních pravidel obecně.
• Prezentovat, obhajovat a prosazovat společné zájmy svých členů.
• Připravovat své členy na budoucí podmínky činnosti NNO v souvislosti se
vstupem ČR do EU.
• Navrhovat své zástupce do orgánů, grémií, pracovních skupin či komisí, v nichž je
vyhrazeno místo pro zástupce nestátních neziskových organizací.
• Delegovat své zástupce do orgánů, grémií, pracovních skupin či komisí, do nichž
bude ANNO ČR přizváno.
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•
•

Okamžik sestavení účetní závěrky: 29.3.2007

INFORMACE O ASOCIACI NNO
Kdo jsme
(NNO). Prostřednictvím svých členů
sdružuje téměř 700 NNO, prosazuje a
obhajuje však společné zájmy a potřeby
celého neziskového sektoru, vytváří
prostor pro komunikaci a partnerství
všech NNO i NNO s ostatními
společenskými subjekty (veřejnou
správou, parlamentem, zastupitelstvy,
podnikateli, odbory, politickými
stranami apod.). Asociace NNO
pomáhá svým členům i dalším NNO v
adaptaci na podmínky Evropské unie.

13

Asociace nestátních neziskových
organizací v České republice je
nepodnikatelským zájmovým
sdružením právnických osob, které
bylo založeno v roce 2003 jako
výsledek dlouhého procesu posilování
spolupráce neziskového sektoru,
započatého počátkem 90. let. Členem
Asociace NNO jsou všechna existující
krajská všeoborová a některá oborová
sdružení, jakož i řada jednotlivých
nestátních neziskových organizací

Naše cíle

14

•
•
•
•
•
•
•
•

Podporovat rozvoj demokratické společnosti prostřednictvím posílení jejího
neziskového sektoru.
Koordinovat svoji činnost s jinými zastřešujícími organizacemi v oblasti
posilování pozice neziskového sektoru.
Zajišťovat dobrou komunikaci mezi NNO navzájem i s jinými subjekty, zejména
se státními orgány.
Zprostředkovávat informace a zkušenosti členským organizacím
v dohodnutých oblastech.
Informovat veřejnost o NNO.
Působit na legislativní procesy, týkající se činnosti NNO.
Prezentovat, obhajovat a prosazovat společné zájmy svých členů.
Navrhovat své zástupce do orgánů, grémií, pracovních skupin či komisí, v
nichž je vyhrazeno místo pro zástupce nestátních neziskových organizací.

Zpráva o členských organizací za rok 2006
K 31.12. 2006 členy Asociace
nestátních neziskových organizací
v České republice bylo 53 organizací.
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Na Valné hromadě došlo k několika
změnám – vznikl nový typ členství,
změnily se podmínky pro zaplacení
členských příspěvků. Kromě řádného
člena Asociace NNO vznikl tzv.
přidružený člen Asociace NNO, kterým
může být sdružení bez právní
subjektivity, pokud sdružuje více než
10 nestátních neziskových organizací
z jednoho nebo několika různých
oborů. Přidružený člen Asociace má při

rozhodování v orgánech Asociace
pouze hlas poradní. K přidruženým
členům Asociace se nepřihlíží při
určení schopnosti orgánů Asociace
jednat a usnášet se. Každá organizace
musí zaslat členský příspěvek za daný
rok (výše se určuje dle výše ročního
obratu předešlého roku) nejpozději do
30.6., žádosti o snížení členských
příspěvků projednává Výkonný výbor
(pokud organizace žádá o snížení
členského příspěvku, musí zaslat do
30.6. alespoň 50% částky, kterou by
měli platit).

Seznam členů Asociace nestátních neziskových organizací v České
republice
členské
číslo
1
3
4
5
7
8

název organizace
Most k životu o.p.s.
HYJE Železná Ruda
Speciální domov mládeže Chotěšice
Klub Hurá kamarád o. s.
SKP - centrum (Středisko křesťanské
pomoci v Pardubicích)
DIAKONIE ČCE - středisko v
Rýmařově

statutární orgán

sídlo

Ing. Marcela Heršálková
Mgr. Miloslav Kulich
Mgr. Bohumil Šmíd
David Matýsek

Trutnov 3
Železná Ruda
Dymokury
Pardubice

Mgr. Jan Vojvodík

Pardubice

Marcela Staňková

Rýmařov

10
11

15
16
17
19
20
21
22
23
24
25

Omega Liberec
Asociace neziskových organizací
Ústeckého kraje (ANOÚK)
Sdružení pro obnovu Řepice a okolí
Blanka - středisko Diakonie ČCE
Asociace tělovýchovných jednot a
sportovních klubů ČR
Asociace pro mezinárodní otázky
Svépomoc.sdružení rodičů a přátel
zdravot.postižených dětí DANETA
Diakonie husitská - STROM
Diakonie Evangelické církve
metodistické
Středisko křesťanské pomoci Horní
Počernice
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v
ČR
Občanské sdružení MENS SANA

Prof.MUDr.Kamil
Provazník, CSc.
PhDr. Oldřich Čepelka

Praha 10

Olga Gajičová

Praha 2

Liberec 8
Ústí nad
PaedDr. Jan Eichler
Labem
Karel Skalický
Strakonice
Karel Funk, Marie Bácová Písek
Praha 2 PaedDr. Jaroslav Němec
Vinohrady
Bc. Antonín Berdych
Praha 1
Hradec Králové
Mgr. Věra Kosinová
2
Lenka Wienerová
Praha 5
Praha - Horní
Ing. Jan Harbáček
Počernice
Praha - Horní
Ing. Jan Harbáček
Počernice
Praha 8 Jaroslav Paur
Karlín
Ostrava Mgr. Jaroslava Saidlová
Svinov

APERIO - Společnost pro zdravé
rodičovství
Brněnská asociace nestátních
neziskových organizací (BANNO)
Českomoravská provincie Kongregace
sester Premonstrátek
Národní asociace pro rozvoj podnikání
Sdružení Občanská společnost SOS
Náchod
Asociace nevládních neziskových
aktivit Karlovar. kraje

Jaromír Hron

Brno

Jitka Stanislava
Krňávková
PhDr. Antonín Holubář

OlomoucSv.Kopeček
Vyškov

František Molík

Náchod

33

Klub laryngektomovaných v ČR

Eva Svobodná

36

Magdaléna, o.p.s.

Ing. Martina Berdychová

37
38
40

Fond ohrožených dětí
Slezská diakonie
KAFIRA, občanské sdružení
Regionální informační a servisní
středisko
Okr.organizace Sdružení pro pomoc
mentálně postiženým ČR Kladno
SKOK - Spolek obor.konference
nestát.neziskových org.působících v
sociální a zdravotně sociální oblasti
Asociace nestátních neziskových
organizací Liberec. kraje (ANNOLK)
Sdružení neziskových organizací
České Budějovice
Centrum neziskových organizací Plzeň
(CNOP)
Občanské sdružení TRIANON
Asociace občanských poraden
Památková komora

PhDr. Zdeňka Tesařová
Ing. Česlav Santarius
Jan Horák

Praha 10 Vršovice
Mníšek pod
Brdy
Praha 1
Český Těšín
Opava

Bc. Ladislav Krajdl

Plzeň

J. Vršková

Unhošť

MUDr. Milena Černá

Praha 1 - Nové
Město

bude zvolen v prosinci
2007

Liberec 3

Jiří Šumský

České
Budějovice

Leoš Kubový

Plzeň

Viliam Šuňal
Mgr. Hynek Kalvoda
Ing. Karel Liška, CSc.

Český Těšín
Praha 1
Praha 6

26
28
29
30
31
32

41
42
43
44
45
47

MUDr. Darina Kosorinová Karlovy Vary

15

48
49
50
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Nadace CINDI

16

51

Domov Sue Ryder, o.p.s.

52

TANEC PRAHA

Mgr. Yvona
Kreuzmannová

Praha 4 Michle
Praha 3 Žižkov

54

Asociace humanitárních organizací
Moravskoslezského kraje

Ing. Česlav Santarius

Český Těšín

55

ROSKA Brno - venkov

Jiří Kopáček

Zastávka u
Brna

Jiří Suk

Praha 4

59

Centrála informačních technologií pro
NNO v České republice, o.p.s.
Unie evropských federalistů v ČR
Asociace pro podporu rozvoje
informačních center pro mládež v
České republice
Prácheňské sanatorium

60

Kone pro Jizerské hory

56
57
58

64

Nádační ústav regionální spolupráce,
o.p.s.
Komunitní cnetrum Říčany, o.p.s.
DOMINO- Centrum volného času dětí
a mládeže a dalšího vzdělávání
Český svaz včelařů

65

Česká účetní rada

61
62
63

PhDr. Ivana Plechatá

Dr. Libor Rouček
Mgr. Vlastimil Kopeček

Praha 1

Mgr. Jarmila Jůzová

Písek
Ranč U potoka
454

Ladislav Klement
Ing. Jiří Rudolf

Olomouc

Říčany

Říčany

Ing. Leona Hozová

Zlín 5

Mgr. Luděk Sojka

Praha 1
Praha 3 Žižkov

Mgr. Josef Šofr

Orgány Asociace NNO:
Členové Rady Asociace NNO:
a) zvolení dne 26.4.2006 Valnou hromadou Asociace NNO:
Bc. Antonín Berdych, Ing. Martina Berdychová, PhDr. Oldřich Čepelka, Bc.
Ladislav Krajdl, Ing. Karel Liška, CSc., Ing. Jiří Rudolf, PhDr. Karel
Schwarz, Mgr. Jan Vojvodík
b) delegovaní krajskými všeoborovými sdruženími NNO:
PaedDr. Jan Eichler, Jaromír Hron, MUDr. Darina Kosorinová
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c) delegovaní národními oborovými sdruženími
MUDr. Milena Černá
Členové Výkonného výboru, zvolení dne 20.6.2006 Radou Asociace NNO:
• Místopředseda VVANNO pro komunikaci s veřejnou správou a se zahraničím:
Bc. Antonín Berdych, zástupce Bc. Ladislav Krajdl
(e-mail: antonin.berdych@asociacenno.cz, antonin.berdych@amo.cz; tel.: +420 224 813
460 233, +420 374 839, mobil: +420 604 803 185; AMO, Žitná 27, 110 00 Praha 1)

• Místopředseda VVANNO pro komunikaci s tuzemskými partnery (mimo
veřejnou správu a členy Asociace NNO):
Bc. Ladislav Krajdl, zástupce Jaromír Hron

(e-mail: ladislav.krajdl@seznam.cz, ladislav.krajdl@asociacenno.cz; mobil: +420 774 001
081, +420 775 986 313; RISS, Bzenecká 32, 323 00 Plzeň)

• Místopředseda VVANNO pro komunikaci s veřejností (public relations):
Mgr. Jan Vojvodík, zástupce Bc. Antonín Berdych

(e-mail: jan.vojvodik@skp-centrum.cz; tel.: +420 466 799 072, mobil: +420 777 765 831;
SKP-CENTRUM, Bělehradská 513, 530 09 Pardubice)

• Místopředseda VVANNO pro komunikaci se členy Asociace NNO (členské
záležitosti, programy Valné hromady a Rady Asociace NNO):
Jaromír Hron, zástupce Mgr. Jan Vojvodík) -- dodal

• Místopředsedkyně VVANNO pro legislativu (právní a legislativní záležitosti):
Ing. Martina Berdychová, zástupce Ing. Karel Liška, CSc.

(e-mail: martina.berdychova@asociacenno.cz, berdychova@magdalena-ops.cz; tel.: +420
318 599 124, mobil: +420 603 867 384; Magdaléna, o.p.s., Dobříšská 56, pošt. přihr. 3, 252
10 Mníšek pod Brdy)

• Místopředseda VVANNO pro ekonomiku (hospodaření Asociace NNO a
ekonomika NNO):
Ing. Karel Liška, CSc., zástupkyně Ing. Martina Berdychová
(e-mail: karel.liska@asociacenno.cz, liska-pakom@volny.cz; tel.: +420 233 331 025,
mobil: +420 606 785 067; Památková komora, Nikoly Tesly 8, 160 00 Praha 6)
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(e-mail: hron.brno@ok.cz; tel.: +420 541 215 533, mobil: +420 608 252 423; Asociace
nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje (BANNO), Kounicova 944/3,
602 00 Brno)

• Předseda Asociace NNO (koordinace oblastí svěřených místopředsedům
VVANNO, kanceláře Asociace NNO a dalších orgánů Asociace NNO, zajištění
činností vyplývajících ze Stanov Asociace NNO):
PhDr. Karel Schwarz, zástupce 1. místopředseda Asociace NNO Bc. Antonín
Berdych

(e-mail: karel.schwarz@asociacenno.cz, asociacenno@seznam.cz; tel.: 234 621 451, mobil:
+420 602 616 632, fax: +420 318591406; Asociace NNO, Senovážné nám. 24, 116 47
Praha

Členové Dozorčí rady Asociace NNO, zvolení dne 26.4.2006 Valnou
hromadou Asociace NNO:
Mgr. Květa Morávková (předsedkyně), Leoš Kubový (místopředseda), PhDr.
Antonín Holubář, Helena Kobylková, Kateřina Vincourková
Kancelář Asociace NNO v ČR:
PhDr. Karel Schwarz (předseda), Mgr. Jan Mandys (manažer), Miriam Junová
(vedoucí kanceláře)
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