
Vážení čtenáři,
blíží se konec roku 2019, proto bych se ve 
svém úvodním slově ráda věnovala reka-
pitulaci naší letošní činnosti. 

Určitě zbude prostor i  na adventní rozjí-
mání a přání do roku 2020.
V důsledku krácení dotačních zdrojů klesl 
náš rozpočet na 20 % předchozího roku. 
Nejvíce mne mrzí rozpad kvalifikovaného 
týmu. Na druhé straně musím vyslovit po-
děkování těm, kteří se svou dobrovolnou 
prací zasloužili za aspoň minimální zacho-
vání činnosti a provozu kanceláře, na kte-
rou si naši členové i ostatní NNO již zvykli. 
Jedinou státní podporou, kterou jsme 
letos získali, je dotace Rady vlády NNO. 
Přišla na náš účet až v červenci a vystačila 
na 2 úvazky pro II. pololetí. Na mzdy jsme 
dostali letos 310 tisíc Kč, což je necelých 
26 tisíc Kč na měsíc, kdyby dotace přišla 

včas. Za to se opravdu kvalifikovaná prá-
ce pro členy zajistit nedá. Navíc nám tak 
0,4 úvazku pohltí povinná administrativa 
spojená s realizací projektu. O to více dě-
kuji svým spolupracovníkům za množství 

odvedené dobrovolné a přitom 
kvalifikované práce.
Významně nám pomohly 2 gran-
ty Hlavního města Prahy na 11. 
Všeoborovou konferenci a  an-
ketu Osobnost neziskového 
sektoru. Ty ale zdroje na osobní 
náklady nijak nezvyšují. Člen-
ské příspěvky musíme udržet 

na takové výši, aby se nestaly důvodem 
k  odlivu členů. I  tak je částka 2 000,- Kč 
ročně pro některé naše členy neúnosná. 
Neziskovky jsou prostě bez volných fi-
nančních prostředků.
Plán činnosti na rok 2019 byl tedy ade-
kvátně redukován s  ohledem na stávají-
cí finanční a  personální kapacitu a  také 
v  důsledku příchodu finančních pro-
středků až počátkem II. pololetí. Jsme ale 
povinni realizovat vše z původní žádosti 
projektu RV NNO, i když nám byly poža-
dované prostředky zkráceny. Žádali jsme 
neúspěšně o  změnu jejich rozhodnutí, 
ale vlastně jsme se nedočkali ani řádné 
odpovědi. 

Občanská společnost – pojistka demokracie

Citát: Státní správa se sna-

ží vydělat peníze sankcemi 

neziskovým organizacím.
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Úvodní slovo
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dokončení článku ze str. 1

Pouze nám bylo doporučeno vzít naši 
žádost zpět.  Navíc jsme se dočkali velmi 
přísné kontroly z Úřadu vlády na dotaci 
z roku 2018. Ta neshledala žádná pochy-
bení s výjimkou jediného bodu - nákupu 
nábytku do původně plánované další 
kanceláře ANNO ČR. V době podání žá-
dosti jsme nemohli tušit, že nám pra-
videlný poskytovatel, 
tedy MMR, odepře 
hlavní dotační podpo-
ru, ani to, že vlastník 
budovy (MŠMT) vyhlásí 
od roku 2018 moratori-
um na nové pronájmy. 
V  době sestavování 
žádosti jsme měli 6 
zaměstnanců a  pouze 
4 pracovní stoly. Situ-
ace se tedy podstat-
ně změnila v  roce realizace projektu, 
postupovali jsme proto s  péčí řádného 
hospodáře a pořídili to, co jsme skuteč-
ně potřebovali. Čerpání této nákladové 
skupiny jsme dodrželi, nicméně jsme 

si to měli nechat po položkách schválit 
Úřadem vlády, a to v době, kdy se na se-
kretariátu kompletně měnilo personální 
obsazení a kdy jsme ani přesně nevěděli, 
na koho se obrátit. Kdybychom otrocky 
nakoupili nábytek do neexistující kan-
celáře, bylo by to z hlediska kontrolních 
orgánů zřejmě v pořádku. 

Nakonec máme od 
této zamýšlené kan-
celáře stále klíč, mohli 
jsme tam nepotřeb-
ný inventář uskladnit. 
Takto jsme byli nuceni 
zaplatit odvod ve výši 
22 tisíc Kč. Nepomohlo 
ani řádně zdůvodněné 
odvolání. Píšu o  tom 
jako o  názorném pří-
kladu neochoty státní 

správy vyjít složitým podmínkám NNO 
vstříc a o snaze inkasovat na sankcích co 
nejvíce.
Je čas věnovat se pozitivním věcem. Na 
podzim proběhly nebo ještě proběh-

nou 4 kulaté stoly a 4  semináře. V  lis-
topadu jsme s  úspěchem uspořádali 
11. Všeoborovou konferenci NNO, naší 
nejvýznamnější letošní akci. V prosinci 
také proběhlo vyhlášení Osobnosti ne-
ziskového sektoru 2019. Funguje naše 
poradna i hojně navštěvované stránky 
na sociálních sítích. Bohužel stále pro-
bíhá negativní politická kampaň proti 
neziskovému sektoru, které se snažíme 
našimi akcemi čelit. Podali jsme proto 
žádost o  podporu z  Norských fondů. 
V  případě úspěchu nám to pomůže 
překlenout období, kdy nás státní sprá-
va podporovat nechce. 
Je čas adventu, tedy období rozjímání, 
odpouštění a očekávání lepší budouc-
nosti. Přeji tedy všem čtenářům, všem 
našim členům, všem neziskovcům 
i  svým kolegům, aby se jejich naděje 
naplnily! 
Šťastný a úspěšný rok 2020!

Ing. Martina Berdychová,
předsedkyně ANNO ČR

Děkujeme našim 
partnerům 
za pomoC 
v uplynulém roCe. 
bez váS byChom to 
nezvláDli

 Úřad vlády České republiky
Rada vlády pro nestátní neziskové 
organizace je náš dlouhodobý 
a nejdůležitější partner, v němž můžeme 
nejlépe prosazovat zájmy neziskových 
organizací a  financování neziskového 
sektoru. Projekt Posílení kapacity ANNO 
ČR zajistil fungování naší kanceláře 
a uspořádání letošních akcí.

  
 Úřad vlády České republiky

Slavnostní vyhlášení Osobnosti 
neziskového sektoru na Staroměstské 

radnici by se každoročně nemohlo 
uskutečnit bez spolupráce a  záštity 
Magistrátu hlavního města Prahy. 
Podpora v  letošním roce předčila naše 
očekávání a bude nám ctí ve společných 
projektech pokračovat i příští rok.

Projekty realizované 
ANNO ČR

Citát: na příští rok věříme 

v podporu z norských 

fondů. je to velká šance, 

jak obnovit nedávnou 

činnost naší asociace.
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11. Všeoborová 
konference NNO

 6.–7. listopadu 2019

Staroměstská radnice, 

Praha 1

Sál architektů

Selhávání Státu 
S přímými DopaDy 
na život občanů, 
Spolkovou 
činnoSt a veřejné 
Služby

Cílem všeoborových konferencí, kte-
ré ANNO ČR pořádá od svého vzniku 
v  roce 2003 ve dvouletém cyklu, bývá 
obecně prezentace přínosu nevládních 
organizací pro občany. Letos chtěla být 
protiváhou atmosféry ve společnosti, 
kdy je bez znalostí a objektivních infor-
mací pověst neziskového sektoru často 
poškozována. Současně se zaměřila na 
konkrétní příklady selhávání státu, které 
tvrdě dopadají na veřejné služby a  tím 
i na život potřebných občanů.

Jednotlivé bloky se zaměřily na odbor-
nou a  politickou stránku problému, na 
mediální obraz neziskového sektoru 
a na konkrétní příklady z praxe. Pozvání 
k účasti přijali místopředseda Poslanecké 
sněmovny Vojtěch Pikal, senátor David 
Smoljak, poslankyně Markéta Pekarová 
Adamová a Věra Kovářová. Vystoupil také 
sociolog a  bývalý poslanec Ivan Gabal 
a  slovinský expert na Průmysl 4.0, pan 
Florian Margan. Zúčastnilo se více než 
100 přihlášených posluchačů z celé ČR.

prohlášení 11. všeoborové konferenCe
11. všeoborová konferenCe nno vyzývá vláDu čr a parlament čr k těmto krokům:

1.  Začněte pracovat na systémové změně financování veřejných služeb, která by zaručila:
a)  Rovnost mezi všemi poskytovateli veřejně prospěšných služeb v oblasti sociální, zdravotní a vzdělávací, tj. bez ohledu na 

jejich právní formu.
b)   Oddělení finančních zdrojů pro sociální služby od státního rozpočtu přechodem na výkonový systém, který by umožnil 

víceleté smlouvy např. ve formě veřejných zakázek.
c)   Přehodnocení poskytování finančních prostředků státu prostřednictvím krajů; to vedlo jen ke zvýšení administrativní zá-

těže a nerovnosti mezi 14 samostatnými systémy rozdělování těchto prostředků, mnohde také k nízké transparentnosti 
kvůli politickým vlivům.

d)   Vzájemnou kompatibilitu zdravotních, sociálních a vzdělávacích služeb, které dosud existují ve zcela rozdílných systé-
mech a znemožňují poskytovat občanům služby v potřebné šíři.

e)   Odstranění pro veřejné služby nesmyslné povinnosti 30% kofinancování z vlastních zdrojů, které v praxi dopadá pouze 
na NNO.

f )   Zrušení principu de minimis pro veřejně prospěšné služby u evropských dotací.

2.  Zabývejte se analýzou současné i budoucí potřeby objemu veřejně prospěšných služeb a jejich nákladů v souvislosti 
s demografickým vývojem. Měla by obsahovat:
a) Porovnání jednotkových nákladů u neziskových a příspěvkových organizací dle jednotlivých typů služeb.
b)  Vyčíslení prostředků, kolik neziskové organizace poskytováním služeb státnímu rozpočtu ušetří, protože paušální pouka-

zování na celkový objem současných dotací a jejich snižování v rámci tzv. úsporných opatření ohrožuje celý systém.
c)  Hledání úspor zejména v  razantním snížení byrokracie, která zatěžuje jak veřejnou správu, tak poskytovatele služeb. 

Objem nezbytných administrativních nákladů v souvislosti s dotačním financováním vzrostl v posledních letech několi-
kanásobně, vyvolal nárůst počtu zaměstnanců na resortech, v krajských samosprávách i na straně NNO, které ale nemají 
na tuto činnost volné finanční prostředky.

3. Nezneužívejte nízké úrovně znalostí občanů o práci a financování NNO k paušálním a populistickým útokům na 
celý neziskový sektor. Vystavujete tak kvalifikované a obětavé zaměstnance NNO, kteří pracují v nesmírně obtížných 
podmínkách za podprůměrné mzdy, dalšímu snižování prestiže jejich profese i osobnímu napadání. Pokud bude vámi 
vyvolaná atmosféra dále pokračovat, nebude mít za pár let kdo tyto služby poskytovat.

4. Podpořte přirozené síťování neziskového sektoru zdola na oborovém i územním principu tak, aby střešní orga-
nizace mohly do 2 let řádně fungovat jako partneři parlamentu, vlády, krajských samospráv i statutárních měst. V řadě 
jiných oblastí ekonomického a společenského života tito partneři existují (svazy, odbory, komory apod.) a jsou plně re-
spektováni. V neziskovém sektoru jsou existence a plnohodnotné fungování střešních organizací limitovány finančními 
zdroji. Jejich členy jsou NNO, které samy obvykle bojují o vlastní finanční přežití a nemohou si na rozdíl od ziskových 
právnických osob relevantní zastoupení svých zájmů samy financovat. Systémová podpora střešních NNO je plně v sou-
ladu s principy subsidiarity a participace, proto je také v západních evropských demokraciích zcela obvyklá.
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Osobnost 
neziskového 
sektoru 2018

aSoCiaCe neStátníCh 
neziSkovýCh organizaCí 
v čeSké republiCe 
vyhláSila vítěze 
kažDoroční Soutěže 
oSobnoSt neziSkového 
Sektoru. 

1. místo – Václav Polášek, prezident 
Sjednocené organizace nevidomých 
a slabozrakých České republiky (SONS). 

2. místo – patří předsedovi České 
federace potravinových bank Aleši 
Slavíčkovi.  

3. místo – obsadila Sylvie Osičková, 
která se 17 let starala o handicapované 
osoby. 

Speciální cenu si odnesla také po-
slankyně Alena Gajdůšková.

„Považuji to za ocenění celé naší organiza-
ce i komunity zrakově postižených,“ prohlá-
sil před naplněným Sálem architektů Sta-
roměstské radnice Václav Polášek, když 
přebíral hlavní cenu od senátora Davida 
Smoljaka a  poslankyně Věry Kovářové. 
Organizace SONS vydává informační ča-
sopisy v  Braillově písmu nebo zvukové 
podobě. Podílí se také na odstraňování 
architektonických bariér a výcviku vodí-
cích psů. Václav Polášek se věnuje práci 
s nevidomými více než 40 let.
Druhý oceněný Aleš Slavíček má za se-
bou šestnáctiletou zkušenost v  posky-
tování sociálních služeb skrze organizaci 
NADĚJE. V současné době je předsedou 
České federace potravinových bank, kte-
rá pomáhá koordinovat záchranu potra-
vin určených k  likvidaci a  jejich dodání 
potřebným. Ocenění Aleši Slavíčkovi 
předala místopředsedkyně Výboru pro 
sociální politiku Poslanecké sněmovny 
Olga Richterová.
Sylvie Osičková, jež obsadila třetí místo, 
už jako žačka základní školy pomáhala 
handicapovaným při různých ozdrav-

ných pobytech a  poznávacích zájez-
dech. V  dospělosti přenesla své aktivity 
také do zahraničí. Učila děti i  dospělé 
na Bali zacházet s  odpady, v  Barmě se-
znamovala místní s  českou kuchyní. 
Neuvěřitelných 17 let pracovala v  ne-
ziskové organizaci IZAP Slunečnice, pro 
jejíž klienty dodnes pořádá zájezdy na 
Slovensko. „Slunečnice byla moji rodinou 
i  volným časem. Nebyl den, kdy bych co-
koliv pro organizaci s nadšením netvořila,“ 
dodala Sylvie Osičková. 
V soutěži Osobnost neziskového sekto-
ru pro rok 2019 shromáždila ANNO ČR 
rekordní počet nominací z  krajských 
asociací neziskových organizací i  obo-
rových spolků. Jednalo se již o  čtvrtý 
ročník. Slavnostního vyhlášení se zú-
častnili také vážení hosté z veřejné sfé-
ry a  akademické obce. Mezi nimi také 
předsedkyně Výboru pro sociální poli-
tiku Zastupitelstva HMP Eva Horáková 
a  poslankyně Alena Gajdůšková, jež si 
odnesla cenu za celoživotní přínos ne-
ziskovému sektoru.

3. prosince 2019

Staroměstská radnice, 

Praha 1

Sál architektů
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miSe aiCm čr na veletrhu vzDělání  
a řemeSlo byla úSpěšná 

V sobotu 9. listopadu v 15.00 hodin od-
poledne se zavřely brány letošního již 
25. ročníku „školského“ veletrhu Vzdě-
lání a  řemeslo. Od čtvrtka 7. listopadu 
po celé tři dny měli především žáci 
osmých a devátých tříd základních škol 
možnost se blíže a  konkrétněji sezná-
mit s  nabídkou studijních a  učebních 
oborů vystavujících středních škol. 
Výstavy se účastnila tradičně s prezen-
tačním stánkem informačních center 
pro mládež také Asociace pro podpo-

ru rozvoje informačních center pro 
mládež v  České republice (AICM ČR). 
Expozice byla svým obsahem určena 
nejenom žákům škol, ale také pedago-
gům. Stánek nabízel zájemcům přede-
vším informační a vzdělávací materiály 
z produkce AICM ČR, které jsou vhodné 
jak pro samostatné využití ze strany 
žáků a  studentů, tak také jako doplň-
kové materiály pro společnou výuku ve 
třídách. Vedle vlastních produktů AICM 
a  základních materiálů informačních 

center pro mládež stánek nabízel také 
materiály partnerů, například In-Pra-
gue (katalogy KAPKA), EURODESKU, 
programu ERASMUS+ a  dalších. Mezi 
důležité úkoly odborné obsluhy stánku 
patřilo také získávání kontaktů na pe-
dagogy, kteří projevili zájem o průběž-
né zasílání informací ze zdrojů AICM ČR 
a informačních center pro mládež.
Expozici AICM ČR na výstavě partner-
sky zajišťovala informační centra pro 
mládež členských organizace AICM ČR, 
kterými bylo Centrum pro pomoc dě-
tem a  mládeži, o.p.s. z  Českého Krum-
lova a KreBul, o.p.s. z Prachatic. Partne-
rem při realizaci expozice AICM ČR byl 
Jihočeský kraj, který projekt finančně 
podpořil prostřednictvím dotační-
ho programu Podpora práce s  dětmi 
a mládeží.

výSleDky  
ankety oSobnoSt nno jmk 2019
 ANNO JMK pořádalo 24. 10. 2019 slav-
nostní vyhlášení ankety „Osobnost 
nestátních neziskových organizací Ji-
homoravského kraje 2019“, nad kterou 
převzal záštitu starosta MČ Brno-střed 
Vojtěch Mencl.
Všech jedenáct kandidátů převzalo 
z  rukou předsedy ANNO JMK Jaromíra 
Hrona ocenění za svoji práci, která bývá 
v současné době mnohdy nedoceněná. 
Nejvíce hlasů obdržela paní Magda 
Rothkögelová z  organizace Regionální 
centrum Sport pro všechny Vyškov, z. 
s.. Druhé místo obsadil pan Ing. Vladi-

mír Výleta z Kyjova, z Občanského sdru-
žení Omega Plus, a  na třetím místě se 
umístil pan Mgr. et Mgr. Michal Medek, 

který byl nominován za svoji práci pro 
Junák-český skaut, okres Brno-město, 
z. s.. Všichni tři obdrželi výtvarná díla 
od akademického malíře Františka Ha-
náčka a výtvarníka Vladimíra Kiseljova.
Letošní pátý ročník se opět uskutečnil 
díky podpoře následujících partnerů: 
generální partner Siemens, s.r.o., od-
štěpný závod Industrial Turbomachi-
nery, Městská část Brno-střed, Moss 
logistics, s.r.o., Renishaw, s.r.o. a  NE/
AGENTURA.

Zajímavosti  
u našich členů

více informací

více informací

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 nesobec-
ky a  vyměňujeme si na  seminářích po-
znatky, které v  praxi získáváme. Sociál-
ní pracovníci s  právníky, politologové 
s  krajskými představiteli. Nikoho z  na-
šich diskuzí nevylučujeme.

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.

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.

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 ti-
síc! Máme představovat pojistku demo-
kracie, ale neumíme táhnout za  jeden 
provaz a výrazně se ozvat v případě, když 
nás někdo poškozuje. ANNO ČR činí ak-
tivní kroky ke sjednocování neziskového 
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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https://bit.ly/38AVsIU 
https://bit.ly/2LU3HpY
http://anno-cr.cz/jak-se-stat-clenem/
mailto:info%40anno-cr.cz%20?subject=P%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ka
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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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