Program jednání krajských asociací
Senovážné nám 24, Praha 1, míst. 610
18. 2. 2016
10:00 – 13:00 hodin

1. Zahájení, přivítání a představení účastníků
2. Informace o jednání ANNO ČR na MMR dne 11. 2. 2016
3. Strategie krajských asociací před krajskými volbami v říjnu 2016 – výměna zkušeností.
4.

Informace z regionů o podmínkách činnosti krajských asociací

5. Návrhy účastníků na společný postup při řešení financování krajských asociací a jejich
prezentace vládě i Asociaci krajů ČR.
6.

Podané a připravované projekty ANNO ČR k posílení spolupráce s členy, zejména s
krajskými asociacemi. Možnosti spolupráce s nečlenskými organizacemi
a) MMR
b) MPSV - OPZ 041
c) OP TP
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1. Zahájení, přivítání a představení účastníků
Předsedkyně přivítala účastníky (viz. Seznam). Nastínila program. Asociace napsala
projekty, chce do nich zapojit krajské asociace. Vyslovila, že by bylo dobré, kdyby se kraje
zapojily. Tyto věci nejsou jen o penězích, ale o tom, že neziskový sektor je rozhádaný a
rozdělený, proto je třeba začít táhnout za jeden provaz a spolupracovat.
2. Informace o jednání ANNO ČR na MMR dne 11. 2. 2016
U ředitele odporu informačního rozvoje, kde s ním vyjednávali a nastiňovali mu aktuální
situaci v neziskovém sektoru. Pan Hron tam byl také. Paní Berdychová mluvila i s panem
Bauerem z ČSÚ, a oni pomohou prosazovat, aby Asociace jako střecha dostala nějaké
mandatorní příjmy. Jsou to zatím vstupní kroky a zatím se o to snaží. Bylo by to třeba do září,
protože to se sestavuje rozpočet na další rok. Stát dotuje pouze velké organizace nebo malé
letité spolky a tento systém není transparentní.
Výsledek: seznámili ředitele odboru rozvoje o důležitosti neziskových organizací.
Důležité kvůli občanské společnosti, je to důležité a nadále nabývá na významu. Zvláště
v současné době plné xenofobních názorů, týkající se uprchlíků, seniorů, dětí atd.
Ale bohužel teď jsou zvány pouze neziskovky zaměřené na migranty. Minulý týden
mluvila s šéfem v zastoupení Evropské komise a chtěli by pořádat Všeoborovou konferenci,
proč vznikají xenofobní nálady, rozdělenou na bloky a až bude mít nějakou přesnější formu,
tak to všem pošle a bude očekávat participaci. Snažit se zhruba zlepšovat situaci, vyjádřit se
k palčivým tématům a zaměřit se i na účelnou medializaci.
Byla oslovena i pí Frištenská, ale odmítla spolupráci. Je důležité, aby krajské organizace
přivedli také své členy, protože je to ve stavu absolutního zrodu. Byl doporučen Výbor
lidských práv, ale prvotně důležité je to probrat společně na výboru. Na extrémistické nálady
je jediným lékem soudržná občanská společnost, která bude působit vertikálně. Bylo by to PR
pro všechny, ale to je vedlejší produkt. Termín byl stanoven na červen 2016.
Je důležité poslat včas všem členům, napsat, co potřebují – komunikovat. Je dobré
vytvářit si perspektivní sektor. Posláním nejen starat se o členy, ale hlavně zasahovat i do
společnosti pro společnost. Konference – polarizující se společnost.
3. Strategie krajských asociací před krajskými volbami v říjnu 2016 – výměna
zkušeností.
Paní předsedkyně předala slovo panu Hronovi. „Výměna zkušeností KA o možnostech jak
zasáhnout do politiky. Pan Kopice z Pardubic. Jednání bylo dobré, protože se ukázalo, že
úředníci nemají vhled do problematiky síťování republiky, nemají představu ze života.
Záměrem je také, aby ve spolupráci s odborem reg. Rozvoje byla oslovena krajská politická
reprezentace, aby nějakým způsobem podpořili krajské organizace ze svých rozpočtů a oslovit
je přes MMR a udělá se další schůzka, kde se budou prezentovat krajské představy a bude se
po nich chtít, aby se kraje podílely na financování neziskového sektoru. Současně by se
podpořily přímo krajské asociace a byl by to efekt, který chce MMR. Je třeba
reprezentativního člověka/orgánu, který bude z krajů a do krajů dávat ty informace.“ MB:
„Bylo také důležité, že vláda přijala postoje k neziskovému sektoru a podařilo se zde prosadit,
že NS není jen homogenní množina NO, a byly definovány tři základní typy: členské,
zájmové a advokační. Pak je konečně definováno, co je síť – ten kdo chce být partnerem kraje
a státu musí mít: ičo, min. jednoho zaměstnance, transparentní členy a vybírat členské
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příspěvky. To je právě problémem s partnerstvím vládou, kam se tlačí všechny možné
organizace, které prosazují pouze své plány.“ – DÁT ODKAZ DO ZÁPISU I NA WEBOVÉ
STRÁNKY
„řada odborníků vidí pouze neziskový sektor jako sociální služby“
JH:“NO mohou donutit vládu k tomu, aby s nimi spolupracovali. Na úvod předložit
několik nápadů. Byla zvolena určitá strategie, kterou jsme se chtěli zviditelnit a prosadit se
jako respektovaný partner daného kraje. Navrhne postup, který má 2 části, které donutí
politiky vzít na vědomí NS, čímž se představí odborníkům jako průřezový reprezentativní
orgán. My Vaše odpovědi nahráváme, schováváme si je, a za čtyři roky Vám řekneme, jestli
jste je splnili nebo ne. Síla NS tady je. Technologie – pořádají se 2 akce ----– 31.3. REKO –
regionální konference organizaci, rozešle se všem pozvánka a její součásti jsou dva body:
1tahák-problém sociální oblasti, peníze; děti a mládež, peníze; atd.. 2volby zástupců NO do
komisí kraje – dohledatelné na stránkách kraje, 4 jsou povinné ze zákona. Kdo přijde volit a
kandidovat může, a kdo ne, tak má smůlu. Brno to bude řídit a administrovat. Bude tedy
zvolen zástupce NO do komisí kraje. Jakmile volby proběhnou, napíše se dopis (konkrétní
NO) všem politických radám na hejtmanství kraje: kdo byl zvolen a žádáme vás, abyste tuto
naši myšlenku podpořili a zařadili do našeho programu. Technická- moc dobře působí, když
se zamluví na kraji sál a pozve se tam, co nejvíc členů neziskovek, aby bylo vidět, že NO mají
váhu. PAK je důležité udělat setkání se zástupci kandidátu na hejtmana – udělat kulatý stůl a
vybrat si pět max. 6 stran, které mají šanci uspět. A do kanceláří těchto stran poslat zvací
dopis na kulatý stůl – nutné, aby to trvalo méně než 2 hodiny. Je možné půjčit pozvánky a
dopisy od Brna a je důležité, aby se NO ve výboru dohodli na dvou otázkách, které se jim
položí a ty specifikovat, např. vaše osobní zkušenost s neziskovým sektorem. Důležité, aby
vztah NO vypadal neutrálně a pozitivně. A třetí etapa je pečlivě sledovat volby a zjistit, kdo
bude koalice a ještě ten den obejít ty, kteří mají šanci. ---4.

Informace z regionů o podmínkách činnosti krajských asociací

Tzv. kolečko, vyjádřit své zkušenosti, postřehy atd. Pan Michal Chlumský: Líbí se mu tento
nápad, ale pro politiky je to pouze divadlo, protože slíbí vše, ale nic nedotáhnou do konce. Pár
politiků se najde, ale plošný efekt nenastane, protože konkrétní věci jsou pro ně důležitější
než NS. Nástroj je zajímavý, ale zároveň nikdo nechce politiky rozčílit, ale důležité jsou
konference. Tam se vyhodnotí stav neziskového sektoru a nástroj konference je velmi účinná
a podstatná věc. Komise jsou určitě dobrý nápad.“
MB: „Začít by se s tím mělo určitě. NO si ve Středočeském kraji neškrtnout. Nový argument
je partnerství, které MMR prosazuje a je to o celkovém politickém sektoru. NO dělají vše
zdarma, proto je důležité, aby měly nějaké zdroje, aby byly partnery. „
JH: „Musí se využít do roku 2020, a dokud to existuje, je třeba se tam zainteresovat. A
představit se jako partneři.“
MCH: „Komunikace by měla být založena na tom, že NO kolem sebe shlukují lidi, a proto je
to pro politiky přínosné.“
Neziskovy sdružují aktivní lidi.
Květa Morávková: „Dělají se různá fóra a do neziskovek dávají pouze 30 %, což se nedá
srovnávat s obcemi atd. Je i jiná cesta, jsou dva póly – silně politické NO a pak NO, které se
zapojit chtějí a mohou jít kandidovat za kohokoliv, ale je důležité, aby se prosadily. Hledají se
důvody, proč nedat peníze. Bartery, porcování medvěda, kruhy známých atd. Je důležité, aby
NO byly zastoupeny napříč partajemi, a je důležité si osahávat možnosti, dělat zrcadlo.“
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Dan Žárský: „Na kraji je odd. NS, které je největší barierou, protože peníze nedává.“
Jana Machová: „To co zde bylo popsáno v KOUSu funguje, protože mají dobrého zastupitele
a mají jednoho člověka na kraji, který nad nimi drží ochrannou ruku, a díky tomu mají
mnohem větší páky na kraj. Co bude dělat, co zaštítí atd. Jednou za 2 roky jsou voleni
kandidáti do krajských pozicí. Posílá se to předsedům komisí a není to vázáno na volby. Teď
mají 3 členy komisí. Najít jednací řád. A další jsou tam přizvání 4 hosté do 3 dalších komisí,
v případě, že se bude projednávat bod neziskovek, tak je pozvou. Tohle je politická složka a
pak se snaží pracovat s pracovníky kraje z odborů, kde sedí neziskovky. Jsou s NO
v kontaktu. Navazují se zde spolupráce napřímo s odbory. Rozlišují se i výbory a komise,
primárně se řeží komise a potom až výbory.“
Hana Hlubočková: „NELI vznikly z podnětu, kdy kraj odmítl spolupracovat s ANNOLK,
jednají s vedoucími odborů a nemají s krajem problémy. Snaží se stát mimo tahanice, jsou
nepolitické a chtějí v tom vydržet. Mají 8 člennou oborovou radu a každý radní si chodí na
případné odbory. A je před rozvíjením partnerské smlouvy, která by měla být dokončena
v únoru.“
Ivan Noveský: „Středočeši začali komunikovat a paní primátorka vzala osobní záštitu nad
soutěží.“
Václav Pavlík:„JČ jsou v restartu a využívají všeho, co se dá. Impulz je RSK, které se snaží
využívat. Snaží se s nepříznivou realitou něco konečně udělat, protože na kraji je konečně
člověk, s kterým se dá komunikovat. Peníze v rozpočtu NO ukradli Sociální služby. Obešli
všechny náměstky a povedlo se navázat spolupráci. Politici se spolu navzájem fackují, a proto
je důležité udělat společné sezení s politiky a odborníky a vysvětlit jim, jak to s NS je.
Aktuální stádium je tedy takové, že jsou bez koruny, ale blízká se na lepší časy ohledně
spolupráce – kombinace – politika/odborné zkušenosti.“
Olga Rosenbergerová: „Situace je všude stejná. RSK hodně pomáhá, problém se dostat do
Pracovních skupin, ale je to o tlaku na tato místa. Vůle politiků je těžký nezájem, nevnímají
NS jako celistvou nátlakovou skupinu, ale jako poskytovatele soc. služeb s roztříštěnou
strukturou. Obtížně se snaží dostávat k tomu, aby měli nějaký hlas. Individuálně různí členové
jsou v přímém kontaktu s politiky, ale celistvost tam chybí.“
JM: „Kraj oslovuje přímo neziskovky, funguje to zde opravu jinak. A jakmile je jednou
pozice dobyta, pak už potom po volbách stačí udělat kolečko s radními a samo to najede dál a
naopak, když to někde nefunguje, tak je šance to zlepšit.“
OR: „Jde o délku tradice a společenském povědomí. Otázka volby.“
KM: „Do střetu zájmů se dostáváme dřív nebo později.“
MB: „Poslední dobou je trendem vytlačovat NO vlastními organizacemi, které berou peníze a
prosazují si strašně silně své preference atd.“
--- je důležité, aby si každý kraj nominoval někoho svého. Ale vláda chce 1 organizaci, proto
je ANNO ČR důležité jako střecha všech členských NO.
Všechny krajská města jsou rozdělovaná na ITI a IPRU. ITI je 8 – krajská města a IPRU – 6
krajských měst.
-

!!! Je třeba poslat tyto zástupce v těchto organizacích. A když ne, tak vysvětlit proč,
protože je možná pomoc tyto jednotlivé oblasti revitalizovat. Důležité k celkovému
posílení ambicí a pozicí.

4

5. Návrhy účastníků na společný postup při řešení financování krajských asociací a
jejich prezentace vládě i Asociaci krajů ČR.
Tento bod byl řešený v rámci bodu č. 4.
--- ANNO ČR se pokusí vyjednat na MMR, aby NNO dostaly přímo šuplík na MMR,
který bude jako nová možnost pro NNO. Je to přímější cesta. Berou to organizace na vědomí
a dávají k tomu svůj mandát. (týká se to národních zdrojů) Budou všichni informování a
budou se snažit za organizace kopat.  všem, kteří se tady zúčastní se posílá zápis.
--- předpoklad vytvoření jednotného informačního systému, kde budou zahrnuty všechny
asociace. Chce se dosáhnout toho, aby v rámci regionálního rozvoje vzalo MMR i tyto
organizace jako partnery. Zatím je to na začátku.
-

-

Národní zdroje
Dotazníky z krajů měly být do konce února, ale je to do března
Ti, co jsou v RSK, u koho leží CAPI?? Říci všem, co můžou, aby zařadily neziskovky.
A tyto informace jsou důležité, aby se shromáždily a předaly se na MMR. Protože jsou
to velmi konkrétní informace přímo od zdrojů.
PAKT zaměstnanosti z Libereckého kraje, dnes je to neziskovka a mělo to vytvářet
motor pro PAKT zaměstnanosti. Hodně dobře je zpracováno vzdělávání atd.

-

Každý kraj má povinnost k Radě pro rozvoj lidských zdrojů, kde se může
reprezentativním přístupem dávat své podněty. Připsat si informace k ITI. -- to je
úžasný argument, proč by také měl stát platit.

-

Něco podobného funguje: Oblastní rada úřadu práce – je to jedna z věcí, jak se dostat
do kontaktů a o prezentaci asociace a sebe osobní. PORADNÍ ORGÁN ŘEDITELE

6. Podané a připravované projekty ANNO ČR k posílení spolupráce s členy, zejména s
krajskými asociacemi. Možnosti spolupráce s nečlenskými organizacemi
a) MMR
- Víme, že nás podpoří, ale nevíme kolik z hlediska národních zdrojů
- Nyní existují semináře, ale letos bude Asociace rozjíždět poradnu, ale ne
individuálním členům či osobám, ale ohledně celorepublikových témat, které se týkají
všech neziskovek – rádi bychom zapojily krajské asociace i jako odborníky
o Činnost z poradny bude všechno, ale jen ne SOCIÁLNÍ SL.
o Zvyšování kapacit NNO, je prodloužené do 10.3.
o ob
b) MPSV - OPZ 041 (Evropské zdroje)
-

-

Bylo by dobré obnovit spolupráci ve všech krajích, a aby byly silné
Obecně jsou tlaky na to, aby se NO k výzvám vůbec nedostaly, protože jsou
náročnější, krátkodobější atd. -> výzvy jsou nastavené tak, aby na ně neziskovky
vůbec nedosáhly
Výzva VVV velmi složitá a jsou kráceny platy
Nejsou sladěny termíny na kofinancování obec/kraj
Je snaha NO z toho eliminovat, nedávají se zakázky, ale budou se vytahovat pouze
členové z neziskovek a brát si je na DPP či DPČ
Rozpadá se občanská společnost a je snaha o centralizaci
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-

-

Jeden Hejtman řekl, že kraje měly strach, že jim Brusel zakáže příspěvkovky a nyní
má všechny trumfy k tomu, aby si nahrál znovu finance
3.3. NOK – Národní plán reforem – vede to Prouza – říci problematiku příspěvkovky
x neziskovky
Místní agenda 21 je zajímavá, protože díky tomu KOUS aktualizoval svou strategii
(udělal pozvání ostatních neziskovek) – tohle se váže na daný odbor, který to má na
starosti
Další problém je úbytek kvalitních lidí v neziskovém sektoru – pošle tuto strategii
Státní politika (je to na webových stránkách)
Důležité nastavit korektní atmosféru díky výměně materiálů, mělo by se to nastavit
jako běžná věc

c) OP TP (Evropské zdroje)
-

Velký boj, aby MMR něco z tohoto programu pustilo
Neziskovky musí sbírat data použitelná pro MMR (měla by se vymyslet) a NO by
měly tedy sloužit jako sběrači dat
Bude se to vypisovat v červnu, sami si to selektují, kdo se zúčastní  cíleně zúženo,
má tam být 50 mil., cca 2 mil. Na rok
Je to nekoordinované a jiné resorty to dávají do svých výzev, nesmí se to však křížit
Konečně umožní dělat kvalifikovaně partnerství, konečně je možnost se připravit na
nějakou činnost (není to vměstnané dovnitř, ale mělo by to protéct)
ANNO ČR bude informovat o vývoji, ale je zmiňováno jim, že jak je to teď
vymezené, tak je to zatím k ničemu

 NOK „národní orgán pro koordinaci“ evropských peněz - poslat k zápisu do konce
března (samostatný útvar MMR, školí neziskovky atd.., Evr. Komise, chce aby NO
z tohoto tučného koláče trochu ukously)
Závěr je: Předsedkyně to pošle, členové to musí brát s rezervou, protože to je to, co
navrhovaly NO, co by mohly dělat a NOK do toho nijak nevstoupil  budeme se snažit o
inovaci i na základě vašich návrhů

-

RŮZNÉ: kolečko…

-

OR: spojit zasedání krajských organizací a RSK
MB: posílat zápisy z RSK i předsedům krajských organizací. Příště to spojit a využít
IMKu
VP: počítá ANNO ČR, že bude na sdruženém stánku s ANNO JČK?

-

Nechat vyrobit banner (plakát), mohlo by se domluvit a všichni konkrétně by mohli
nějak přispět

-

Další schůzka začátek května čt. 12.5.2016  v čas vědět, kolik přijde lidí a
Šnajdrové to dát vědět dnes

-

VP: prosba na hl. pana Hrona, aby dal obsahově atd.. program příštích otázek – dát
tam masky a místní agendu 21

-

28.4. soutěž TUTA VIA VITAE v Emauzích

-

Dát vědět, co nejdříve DATUM konference červnové
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