
ÚVODNÍ SLOVO 
PŘEDSEDKYNĚ

Vážení čtenáři,
nabízíme vám další číslo bulletinu 
ANNO ČR, s  jehož vydáváním jsme za-
čali v  roce 2018. Minulý rok znamenal 
pro ANNO ČR dosud největší rozvoj čin-
ností v  historii. Realizovali jsme jeden 
evropský a  2 národní projekty, k  tomu 
doplňkový grant  hl. m. Prahy.  Praco-
valo u  nás 6 zaměstnanců na plné či 
částečné úvazky. Měli jsme další smluv-
ní spolupracovníky (právničku, účetní, 
IT specialistu, specialistu pro sociální 
sítě). To nám umožnilo rozšířit služby 
poskytované členům i  dalším NNO for-
mou poradenské činnosti a  vzděláva-
cích akcí. Konečně jsme dosáhli po 5 le-

tech stálého rozvoje takové personální 
a  odborné kapacity, která umožňovala, 
aby se naše dlouhodobá vize postupně 
stávala skutečností. Bohužel jsme zá-
vislí na dotacích, protože naše služby 

nechceme a  ani nemůžeme 
poskytovat neziskovkám na 
tržní bázi. Koncem 1. čtvrtle-
tí 2019 jsme se dozvěděli, že 
nám MMR nepřidělí pravidel-
ně poskytovanou dotaci, která 
byla vždy hlavním zdrojem pro 
naši činnost. Důvodem zamít-
nutí nebyly naše obsahové či 

formální chyby v  žádosti, ale to, že na 
MMR došlo k razantnímu krácení celko-
vé alokace pro NNO. V důsledku objemu 
získaných zdrojů klesne náš rozpočet na 
20 % předchozího roku. Tým se rozpadl 
a stávající činnost zajišťovali v I. pololetí 
dobrovolníci. Jedinou státní podporou, 
kterou jsme letos získali, je dotace Rady 
vlády NNO. Přišla na náš účet až v  čer-
venci a vystačí na 2,0 úvazků na zbýva-
jících 6 měsíců tohoto roku. Významně 
nám pomohou 2 granty Hlavního města 
Prahy na všeoborovou konferenci a an-
ketu Osobnost neziskového sektoru. Ty 
ale zdroje na osobní náklady nijak ne-
zvyšují. 

Občanská společnost – pojistka demokracie

Citát: V roce 2018 jsme po 
5letech úsilí konečně začali 
poskytovat všechny služby, 
které jsme si předsevzali.
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Úvodní slovo
předsedkyně

dokončení článku ze str. 1

Vybíráme také členské příspěvky, mu-
síme je ale držet na takové výši, aby se 
nestaly důvodem k  odlivu členů. Únos-
ná částka je 2 000,- Kč ročně, z členských 
příspěvků tak získáme na rok maximálně 
60 tisíc Kč, a to vždy až v průběhu kalen-
dářního roku.
Plán činnosti na rok 2019 byl tedy ade-
kvátně redukován s  ohledem na stá-
vající finanční a  personální kapacitu 
a  také v  důsledku příchodu finančních 
prostředků až počátkem II. pololetí. Na 
podzim proběhnou 4 kulaté stoly a 4  se-
mináře. V  listopadu uspořádáme 11. 
Všeoborovou konferenci NNO, naší nej-
významnější letošní akci. V prosinci pro-
běhne vyhlášení Osobnosti neziskového 
sektoru 2019. Funguje naše poradna 
i hojně navštěvované stránky na sociál-
ních sítích. Vydáme 2 čísla bulletinu. Více 
vám za současné situace nabídnout ne-
můžeme. Ani letos se nám příliš nedaří 
efektivní vyjednávání se státní správou. 

Současná vláda neprojevuje o spoluprá-
ci s  neziskovým sektorem velký zájem. 
K  navazování efektivních vztahů nepři-
spívá ani časté střídání ministrů a jejich 
náměstků. Bohužel 
stále probíhá nega-
tivní politická kam-
paň proti nezisko-
vému sektoru, která 
začala zhruba před 
třemi lety. Veřejným 
prostorem se šíří po-
mluvy o  „ziskových“ 
či politických neziskovkách a  o  snad-
ném životě v  nich, o  nezasloužených 
vysokých platech, o  tom, že na veřejné 
prostředky dosáhne každá NNO a že je-
jich využití nikdo nekontroluje. Smyslem 
práce v neziskovém sektoru je napomá-
hání potřebným, propojování lidí a smy-
sluplných cílů, stejně jako posilování ob-
čanské společnosti. 
V  posledních letech nám však většinu 

energie a  pracovního času pohlcuje 
překonávání finančních, administrativ-
ních i  mediálních překážek. Předchozí 
10. Všeoborovou konferenci NNO v roce 

2017 jsem s  nadsáz-
kou nazvala „Přežijí 
neziskovky rok 2020?“ 
Vůbec jsem bohužel 
netušila, jak výstižné to 
bude ve světle dnešní 
reality. Slovo neziskov-
ka se stalo pro mnohé 
nadávkou. Zaznívá jak 

z úst populistických politiků, tak od části 
veřejnosti, která vůbec netuší, jak nezis-
kový sektor funguje. Nesmíme tomu ale 
podlehnout a nechat se od naší smyslu-
plné práce odradit. 
Přeji proto všem čtenářům z  nezisko-
vých organizací hlavně hodně sil!

Ing. Martina Berdychová,
předsedkyně ANNO ČR

Citát: Veřejným prostorem  
se šíří pomluvy o „ziskových“ či 
politických neziskovkách  
a o snadném životě v nich.
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Boj za neziskový 
sektor nevzdáváme

Neexistující analýza financování nezisko-
vého sektoru není jen dalším nesplněným 
slibem premiéra Babiše. Celou záležitost 
považujeme za nehoráznou manipulaci 
fakty. Rozbor financování nestátních ne-
ziskových organizací zadával po řadu let 
Úřad vlády Centru pro výzkum nezisko-
vého sektoru při MU Brno. Rozbor za rok 
2017 už objednán nebyl, ale rozhodně 
není pravda, že se financování neziskovek 
nesledovalo.  Jen teď díky krokům vlády 
nejsou k dispozici data žádná.
Vícezdrojové financování sektoru z nej-
různějších úrovní (evropské fondy, mini-

sterstva, kraje, města a obce, soukromí 
i firemní dárci) je natolik složité, že se jím 
může kvalifikovaně zabývat pouze vý-
zkumná instituce, nikoliv úředníci. 
Čím se ale nikdo nikdy nezabýval, je mno-
hem vyšší objem státních prostředků, kte-
rý teče do příspěvkových organizací, kam 
jdou i další nemalé veřejné zdroje od zři-
zovatelů (opět stát, kraje a obce). Veřejné 
služby, které příspěvkovky poskytují, jsou 
přitom mnohem dražší, než srovnatelné 
od neziskovek. Je známa řada příkladů, 
kdy se do příspěvkovek pouštějí i peníze 
z podivných veřejných zakázek. 

Poslední medializovanou kauzou kon-
cem roku 2018 byl výnos z předražených 
zakázek dvou pražských nemocnic, který 
podle policie skončil v příspěvkovkách 
Středočeského kraje. Ale vše utichlo, vždyť 
hejtmankou je významná členka ANO Ja-
roslava Pokorná Jermanová.
Veškeré tyto pokřivené informace o sledo-
vání zdrojů pro neziskovky proto považu-
jeme výhradně za cílený útok na nezávislý 
občanský sektor. Příspěvkovky lze totiž ří-
dit přímo politickou silou hejtmanů či sta-
rostů, což současné vládě vyhovuje.

"Vůbec nesledujeme náklady na neziskové organizace. Já se ptám, kam ty peníze jdou? Je v tom nekonečný 

nepořádek," rozčiloval se v srpnu premiér Andrej Babiš. A oznámil, že zatímco stát se o to nikdy nezajímal, 

on zadal analýzu, která financování neziskovek státem zmapuje. Když se ale nyní redakce Aktuálně.cz 

snažila dokument získat, ukázalo se, že žádná analýza podle vyjádření Úřadu vlády nikdy nevznikla. 

více informací

V lednu letošního roku přinesl internetový deník 
Aktuálně.cz článek, v němž bylo odhaleno, že 
analýza financování neziskových organizací 
za poslední rok, po které volal premiér 
České republiky Andrej Babiš, nikdy nebyla 
vyhotovena Jeden z potenciálních podkladů 
transparentního dohledu nad neziskovým 
sektorem se tak ukázal jako politické heslo, 
s nímž chtěli politici očerňovat neziskový sektor. 
Martina Berdychová proto na celou kauzu 
pohotově zareagovala.
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Jedním z hlavních a stále nedořešených 
témat roku 2019 je financování 
sociálních služeb. Vláda Andreje Babiše 
v posledním roce zahájila velké škrty 
v rozpočtech na dotace poskytovatelům 
zdravotních i sociálních služeb. Významí 
poskytovatelé se již před několika lety 
spojili do Platformy 10 a přizvali ANNO 
ČR ke spolupráci. Nyní společně apelovali 
na ministryni práce a sociálních věcí 
Janu Maláčovou, aby pro tyto služby 
zajistila dostatečné zdroje. Situace se však 
dramaticky vyvíjí a konečný stav budeme 
znát až v druhé polovině tohoto roku.

Platforma 10:  
Financování 
sociálních služeb je 
v kritické fázi
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V úterý 18. června proběhla v pražském 
Evropském domě 13. řádná valná 
hromada Asociace nestátních neziskových 
organizací v České republice. Její součástí 
bylo schválení výroční zprávy za rok 2018.

Výroční zpráva 
za rok 2018

Proběhla 
13. valná hromada 
ANNO ČR

Předsedkyně informovala o  činnosti 
ANNO ČR v  roce 2018 a zhodnotila mi-
nulé účetní období. Největší komplikací 
byla skutečnost, že MMR odmítlo poskyt-
nout na začátku roku dotaci, což byl do-
sud hlavní zdroj činnosti. V květnu 2019 
bylo zveřejněno, že MMR opět ANNO ČR 
nepodpoří. Jejich alokace pro NNO je od 
2017 na 20 %. Oproti minulosti, kdy pod-
porovali více než 50 NNO, podpořili pou-

ze 19 neziskových organizací, především 
typu SMO, SMS a  z  oblasti cestovního 
ruchu. Naopak příspěvek od Magistrátu 
HMP pro ANNO ČR činí letos 220 tisíc Kč. 
Situace s  financováním celého nezisko-
vého sektoru přesto není povzbuzující, 
chybí prostředky na sociální služby, re-
sorty jsou povinny šetřit, takže první, co 
omezují, jsou dotace pro NNO. 
Dozorčí a revizní komise ANNO ČR kon-

statovala, že hospodaření ANNO ČR 
za rok 2018 bylo v  souladu s  platnými 
předpisy, a proto byla výroční zpráva za 
rok 2018 schválena. Členům výkonného 
výboru ANNO ČR zvoleným v roce 2015 
skončilo čtyřleté volební období. Nový-
mi členy se stali Jakub Čmiel a Vojtěch 
Rálek. Pavle Břuskové a  Karlu Bauerovi 
bylo za jejich práci ve výkonném výboru 
náležitě poděkováno.

Zápis  
z 13. Valné hromady 
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VŠEOBOROVÁ 
KONFERENCE NNO: 
SELHÁVÁNÍ STÁTU 
S PŘÍMÝMI DOPADY 
NA ŽIVOT OBČANŮ, 
SPOLKOVOU 
ČINNOST A VEŘEJNÉ 
SLUŽBY

Asociace nestátních neziskových or-
ganizací v  České republice pořádá 11. 
Všeoborovou konferenci, jejíž název 
tentokrát zní: Selhávání státu s přímými 
dopady na život občanů, spolkovou čin-
nost a veřejné služby. 
ANNO ČR chce poukázat na důsledky 
nízké aktivity současné vlády v    oblas-
tech, které pociťují přímo občané, stejně 
jako zdůraznit význam veřejných slu-
žeb a  spolkové činnosti pro jejich kaž-
dodenní život. Do jednotlivých bloků 
konference pozveme vystupující, kteří 
zhodnotí stav potřebných reforem a de-
klarovaných principů participace a  part-
nerství.
Cílem konference obecně je prezentace 
přínosu nevládních organizací pro ob-
čany. Stane se protiváhou atmosféry ve 
společnosti, která bez znalostí a   objek-

tivních informací pověst tohoto sektoru 
poškozuje. Současný stav bohužel ohro-
žuje jeho udržitelný rozvoj, někde přímo 
existenci na celostátní, krajské i  místní 
úrovni.  Letos se nezaměříme na obec-
nou obhajobu občanské společnosti, ale 
na konkrétní příklady selhávání státu do-
padající na veřejné služby a taky na život 
potřebných občanů.
Asociace nestátních neziskových organi-
zací v ČR pořádá od svého vzniku v roce 
2003 ve dvouletém cyklu Všeoborové 
konference NNO.
Tyto konference jsou výjimečnou příle-
žitostí k setkání různých subjektů nezis-
kového sektoru napříč obory, ve kterých 
působí. Jsou příležitostí k  výměně zku-
šeností a k formulaci společných problé-
mů, se kterými se neziskový sektor v ČR 
potýká.

OSOBNOST 
NEZISKOVÉHO 
SEKTORU  
2019

Asociace nestátních neziskových orga-
nizací v  ČR zve na slavnostní vyhlášení 
vítěze 4. ročníku ankety, jejímž smyslem 
je ocenění významných osobností, které 
s  velkým nasazením věnují své znalosti 
a schopnosti práci s klienty nebo přispí-
vají k tvorbě silné občanské společnosti. 
V  době sílící kritiky neziskovek některý-
mi politiky i médii přispívá tato slavnost 
k  lepšímu obrazu neziskového sektoru 
jako jednoho celku u  státních institucí, 

samospráv, médií i veřejnosti. Vyzdvihuje 
důležitost a  potřebnost neziskovek pro 
zkvalitnění života nás všech.
Slavnostního vyhlášení ankety Osobnost 
neziskového sektoru 2019 se mj. zúčastní 
zástupci Vlády ČR a Parlamentu ČR, osob-
nosti z  akademické sféry a  neziskového 
sektoru. Všichni finalisté obdrží pamětní 
list a  dárek. Na tuto slavnost jsou zváni 
také zástupci médií, kteří nepochybně 
přispějí k publicitě této krásné tradice.

Naše akce  
ve druhé polovině 
roku 2019
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ASOCIACE 
OBČANSKÝCH 
PORADEN SE 
ZÚČASTNILA 
SEMINÁŘE V PSP 
O ODBORNÉM 
SOCIÁLNÍM 
PORADENSTVÍ

V nepříznivé životní situaci se může ocit-
nout doslova každý z nás. Pomoci těm-
to lidem je cílem odborného sociálního 
poradenství. Jeho současnost a budoucí 
výzvy představili dne 26.2. 2019 zástup-
ci poradenských organizací na semináři 
Odborné sociální poradenství, který 
uspořádala předsedkyně výboru pro 
sociální politiku Radka Maxová ve spo-
lupráci s  Asociací občanských poraden 
v Poslanecké sněmovně.
Odborné sociální poradenství je posky-
továno s  ohledem na potřeby jednotli-
vých osob v občanských, v manželských 
a rodinných poradnách, poradnách pro 
seniory, poradnách pro osoby se zdra-
votním postižením, poradnách pro obě-
ti trestných činů a domácího násilí a ve 

speciálních lůžkových zdra-
votnických zařízeních hos-
picového typu. Zahrnuje 
též sociální práci s osobami, 
jejichž způsob života může 
vést ke konfliktu se společ-
ností.
„Naším cílem je představit 
sociální poradenství v  celé 
jeho šíři“, říká ředitel Aso-
ciace občanských poraden 
Mgr. Stanislav Skalický. So-
ciální poradenství pomáhá 
celé společnosti, nejen li-
dem v problémech. Ve spo-
lupráci s  dalšími sociálními 

službami a státními orgány může přinést 
i významné úspory veřejných rozpočtů. 
„V občanských poradnách se lidem sna-
žíme pomoci vyřešit nepříznivou situaci, 
ale také je učíme těmto situacím před-
cházet“, vysvětluje Skalický. Občanské 
poradny pomáhají šetřit veřejné pro-
středky např. v  následujících oblastech: 
dávky na bydlení, dávek na podporu 
v  nezaměstnanosti. Často totiž pracují 
s klienty a podporují je v tom, aby si udr-
želi své stávající – (často obecní) nájemní 
bydlení a také aby legálně pracovali. To 
napomáhá tomu, že klienti občanských 
poraden později nekončí v šedé ekono-
mice. Tito lidé pak nemusí čerpat sociál-
ní dávky vůbec nebo je využívají v menší 
míře.
Svou činnost na semináři představili též 
manželské poradny a  prostor dostala 
i specifika poradenství pro zdravotně či 
duševně postižené. „Těší nás, že kromě 
předsedkyně sociálního výboru, paní 
poslankyně Radky Maxové, na seminá-
ři promluvila rovněž paní Mgr. Zuzana 
Jentschke Stöcklová, náměstkyně mi-
nistryně práce a  sociálních věcí.“ Podle 
Skalického je důležité, aby odborné so-
ciální poradenství bylo vnímáno v  kon-
textu dalších sociálních služeb. Za pět 
let MPSV dokázalo zvednout dotace pro 
služby odborného sociálního poraden-
ství z 200 milionů Kč v roce 2013 na cel-
kově 379 milionů Kč za rok 2017.

Zajímavosti  
u našich členů

více informací

7

https://bit.ly/2PIAMWW


AMO POŘÁDÁ 
VZDĚLÁVACÍ 
SEMINÁŘ PRO 
UČITELE  
„JAK A PROČ  
UČIT O NATO?“

V rámci projektu realizovaného k připo-
menutí výročí 70 let existence NATO a 20 
let členství ČR pořádá AMO vzdělávací 
seminář pro učitele na téma „Jak a proč 
učit o  NATO?“. Seminář se uskuteční ve 
čtvrtek 13. června 2019 od 15,30 hod. 
v prostorách Amerického centra v Praze 
(Tržiště 13, Praha 1). Jako vážený host 
bude na akci s  učiteli diskutovat také 
Petr Pavel, voják a generál Armády České 
republiky, který v letech 2015–2018 pů-
sobil jako předseda Vojenského výboru 
NATO.

Akce navazuje na sérii vzdělávacích se-
minářů pro učitele středních škol z  loň-
ského roku, na základě kterých vznikla 
příručka usnadňující pedagogům vý-
uku tohoto tématu a  vzdělávací web  
www.nasebezpecnost.cz, kde jsou navíc 
k  dispozici zajímavá videa, doporuče-
ná literatura nebo výukové prezentace. 
Součástí semináře by měla být i diskuze 
nad možnostmi dalšího zlepšení tohoto 
vzdělávacího portálu pro pedagogickou 
praxi.

více informací

Zajímavosti  
u našich členů
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Staňte se  
naším členem

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

SDÍLÍME SVÉ 
KNOW-HOW    
Staňte se i vy členy naší rodiny. Udávej-
te směr, který považujete za nejlepší pro 
rozvoj asociace. Fungujeme nesobecky 
a vyměňujeme si na seminářích poznat-
ky, které v praxi získáváme. Sociální pra-

covníci s  právníky, politologové s  kraj-
skými představiteli. Nikoho z  našich 
diskuzí nevylučujeme.

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

OCEŇUJEME 
DOBROČINNÉ ÚSILÍ
Práce v  neziskových organizacích je 
velmi namáhavá a  často i  psychic-
ky náročná. Vaše dobročinné úsilí 
proto každý rok oceňujeme v  rámci 

akce Osobnost neziskového sekto-
ru. Na  základě nominací z  celé Čes-
ké republiky vybíráme osoby, které 
dobrovolně pomohly lidem ve  svém 
okolí a  celkově se zasloužily o  roz-
voj nestátního neziskového sektoru 
v naší zemi.

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

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT?

V případě zájmu o vstup vaší organi-
zace do ANNO ČR vyplňte přihlášku, 
kterou nám poté zašlete na email: 
info@anno-cr.cz 
Roční členský příspěvek pro každou 
právnickou osobu činí 2000 Kč.
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Naši  
partneři

Kontakty
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Spolupracovali: Martina Berdychová

Kontakty:

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

Sledujte nás na sociálních sítích:

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

https://twitter.com/ANNO_CR 

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

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