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ČLEN AVPO ČR SE PŘEDSTAVUJE

Již více než 20 let se věnujeme rozvoji, podpoře a propagaci dobrovolnictví. Dobré 
mezilidské vztahy v naší společnosti a ochota k nezištné pomoci druhým jsou stále 
motorem naší práce.

HESTIA: Zapálíme vás 
pro dobrovolnictví!

HESTIA

Na Poříčí 1041/12 (palác YMCA)
110 00 Praha 1

e-mail: info@hest.cz
telefon: + 420 724 775 853

www.hest.cz 
www.dobrovolnik.cz

Během mezinárodního dne dobrovolníků, 
který byl vyhlášen v roce 2001, jsme se 
zapojili do přípravy zákona o dobrovolnické 
službě. Podílíme se rovněž na novém 
zákoně o dobrovolnictví. Spolupracujeme 
s mezinárodními dobrovolnickými organizacemi 
a každoročně pořádáme tematické konference 
věnované různým aspektům dobrovolnictví. 

V rámci Koalice dobrovolnických iniciativ 
metodicky spolupracujeme s téměř 

stovkou organizací. Naším cílem je zejména 
podpora dobrovolnictví jako nástroje 
rozvoje komunit, tedy spolupráce občanů, 
veřejné správy a všech typů neziskových 
i komerčních organizací. Vedeme take vlastní 
mentoringové a dobrovolnické programy 
Pět P, 3G – Tři generace a KOMPAS.

ORGANIZUJEME A VEDEME 
KURZY A SUPERVIZE

Organizujeme vzdělávací kurzy pro 
koordinátory dobrovolníků. Jde o cyklus kurzů 
zaměřených na management dobrovolnictví 

akreditovaný u Ministerstva práce a sociálních 
věcí jako součást celoživotního vzdělávání 
pracovníků sociálních služeb. Další cyklus 
kurzů je zaměřen na supervizi v pomáhajících 
profesích. Kurzy pořádáme několikrát ročně, 
aktuální termíny najdete na webu www.hest.cz.

PODPORUJEME FIREMNÍ 
DOBROVOLNICKÉ PROGRAMY

Firemnímu dobrovolnictví se věnujeme již od 
roku 2002. Díky němu se zcela přirozeným 
způsobem potkává komerční a neziskový sektor, 
když se pak tyto dva póly spojí k vytvoření 
něčeho užitečného, zjistí, že vlastně nejsou 
natolik rozdílné a že si mají hodně co říci!

DOBROVOLNÍKY OCEŇUJEME 
A MOTIVUJEME

Od roku 2001 předáváme dobrovolnickou cenu 
Křesadlo. Ve spolupráci s dobrovolnickými 
centry v desítce měst či regionů v celé České 
republice takto každoročně oceňujeme téměř 
stovku dobrovolníků. „Cenu pro obyčejné 
lidi, kteří dělají neobyčejné věci“ chápeme 
nejen jako jejich povzbuzení do dalšího 
rozdávání pomoci a radosti ostatním, ale 
zároveň jako prezentaci neziskového sektoru 
a jeho významné role ve společnosti.

DOBROVOLNÍKY A ORGANIZACE 
PROPOJUJEME

Dobrovolníkům usnadňujeme hledání vhodné 
organizace, informujeme o možnostech 
dobrovolnické činnosti a nabízíme naši 
knihovnu pro studijní účely. Provozujeme 
portál www.dobrovolnik.cz, což je informační 
web o dobrovolnictví a dobrovolnických 
programech, jehož součástí je rovněž databáze 
dobrovolnických příležitostí v České republice 
i v zahraničí. Zájemcům o dobrovolnictví tak 
představujeme dobrovolnické příležitosti ve 
stovkách neziskových organizací a organizacím 
poskytujeme prostor k prezentaci jejich činností 
a potřeb v oblasti spolupráce s dobrovolníky. 

PROČ JSME ČLENY AVPO?

Velmi si vážíme členství v Asociaci veřejně 
prospěšných organizací ČR, neboť AVPO ČR 
sdružuje a propojuje důvěryhodné a spolehlivé 
neziskovky. Jsme moc rádi, že můžeme stát 
po boku takových členů, jejichž práce si velmi 
vážíme. S řadou z nich aktivně spolupracujeme, 
přičemž právě takováto společná práce 
ukazuje, že existence AVPO ČR má smysl.

Barbora Komberec Novosadová 
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Členem AVPO ČR se naše organizace stala 
v roce 2010, protože se ztotožňujeme 
s posláním Asociace – přispívat k vytváření 
transparentního, spolehlivého a moderního 
neziskového sektoru. Naším posláním je 
pomoc v oblasti vzdělávání a sociálního 
začleňování osob v nepříznivé sociální situaci, 
a to prostřednictvím moderních informačních 
technologií. Ve formě ojedinělého projektu 
poradenství na internetu jsme tuto myšlenku 
začali realizovat už v roce 2001. Kdokoli 
v tíživé životní situaci se může obrátit 
s žádostí o radu na více než 100 odborníků 
v oblastech zdravotního postižení, občanského 
poradenství, psychologického poradenství 
nebo práva a zaměstnanosti. Odborníci 
spolupracují s InternetPoradna.cz dlouhodobě 
jako dobrovolníci a zodpovídají dotazy, které 
jim přidělují naši pracovníci. Lidem, kteří 
se na nás obrátí s dotazem, garantujeme 
kvalitu a bezplatnost poskytnuté služby.

POMOC V KRIZI

Možnosti snadné a bezplatné komunikace na 
internetu využíváme také v naší další službě. 
Ve spolupráci s pracovníky regionálních linek 
bezpečí poskytuje krizovou pomoc osobám 
z celé České republiky pomocí chatu na E -lince. 
Většina provozovatelů podobných linek nemá 
dostatek pracovníků a finančních prostředků, 
aby mohli poskytovat krizovou pomoc 
i formou chatu, přitom tato forma komunikace 
je velmi žádaná. Vizí E -linky je poskytovat 
krizovou pomoc formou chatu 24 hodin 
denně. V současnosti se pracovníci střídají 
a pokrývají nejvíce žádané časy. Doufáme, že 
se v blízké budoucnosti tým pracovníků rozšíří 
i o dobrovolníky a osobám v krizové situaci 
budeme moci nabídnout ještě větší časové 
rozpětí, ve kterém se na nás mohou obrátit.

RESTART A PORADNA

InternetPoradna.cz od roku 2007 naplňuje 
své poslání také v rámci dvou sociálních 
služeb registrovaných v Olomouckém kraji. 
První službou je sociální rehabilitace – 
Restart, která je určena pro osoby se 
zdravotním znevýhodněním a duševním 
onemocněním. Uživatelům nabízí 
možnost získat nové znalosti a dovednosti 
(zejména díky pestré nabídce vzdělávacích 
kurzů), pomáhá při hledání zaměstnání 
či bydlení apod. Jak probíhá spolupráce 
s uživateli služby sociální rehabilitace, ilustruje 
následující krátký příběh paní Ivany.

Paní Ivana začátkem roku 2013 ztratila 
zaměstnání, které vykonávala přes 10 let. 
Vzhledem k nevyhovujícím pracovním 
podmínkám a špatnému jednání ze strany 
zaměstnavatele odcházela s hlubokými 

depresemi. Přestěhovala se do Olomouce a po 
určité době byla hospitalizována v psychiatrické 
léčebně. Na službu sociální rehabilitace 
Restart se obrátila po skončení hospitalizace, 
jejím cílem bylo nalézt zaměstnání a navázat 
nové sociální kontakty. Protože paní Ivana již 
nechtěla znovu hledat zaměstnání, které by pro 
ni představovalo stres, ale nevěděla, jaké silné 
stránky a zkušenosti by mohla využít pro jinou 
práci, podstoupila komplexní test osobnosti 
(tzv. bilanční diagnostiku) s naší psycholožkou. 
Během tří měsíců paní Ivana prošla kompletní 
bilanční diagnostikou, získala nové kontakty 
v Olomouci, navázala vztahy s rodinou, 
která poblíž Olomouce bydlí, a získala nové 
zaměstnání. Od začátku roku 2014 tedy paní 
Ivana pravidelně dochází do zaměstnání na 
částečný úvazek a postupně se dostává ze 
své náročné životní situace. Při ukončování 

spolupráce na adresu naší psycholožky 
uvedla: „Jsem fakt vděčná za celou dobu naší 
spolupráce. V období, kterým jsem zrovna 
procházela, mi docházení k Vám hodně 
pomohlo, i to, že jste tu byla pro mě a byla jste 
schopná mi říct i svůj pohled na mojí situaci. 
Určitě budu vaší službu všude doporučovat.“

Druhou naší sociální službou je Poradna 
pro osoby se zdravotním znevýhodněním 
a seniory, která funguje rovněž přímo 
v Olomouci. Poradna nabízí odborné rady 
lidem, kteří se nacházejí v tíživé životní 
situaci. Nejčastěji klienti vyhledávají 
odbornou radu v oblasti dluhů a exekucí. 
Pracovnice poradny jim pomáhají i při 
jednání s úřady, věřiteli a exekutory, na 
některá jednání klienty také doprovázejí.

Adéla Šolcová

ČLEN AVPO ČR SE PŘEDSTAVUJE

INTERNETPORADNA.CZ

Wurmova 557/7
77900 Olomouc

e-mail: recepce@internetporadna.cz
telefon: +420 587 406 126

www.internetporadna.cz

InternetPoradna.cz je Olomoucká nezisková organizace, která pomáhá lidem se 
zdravotním znevýhodněním, aby jim informace, které získávají, dávaly smysl…

InternetPoradna.cz – Dáváme 
informacím smysl
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  MÍSTO SETKÁNÍ TERMÍN PRO   
   

 Praha 
   

 Jihlava 
  Masarykovo nám. 34, Jihlava 

 Brno 
  Brno 

 Zlín 
   

  
   
9. dubna 2015, 9:30 - 11:30   
   do 1. dubna 2015
9. dubna 2015, 14:00 - 16:00 Karlovy Vary 
  Závodní 353/88, Karlovy Vary    do 1. dubna 2015
15. dubna 2015, 10:00 - 12:00 Pardubice 
  Pardubice do 7. dubna 2015
15. dubna 2015, 14:00 - 16:00 Hradec Králové 
  Pivovarské nám, Hradec Králové  do 7. dubna 2015
17. dubna 2015, 9:00 - 11:00 Olomouc Oblastní unie neslyšících Olomouc, 
  Jungmannova 25, Olomouc do 10. dubna 2015
17. dubna 2015, 14:00 - 16:00 Ostrava Národní klastrová asociace, 
   do 10. dubna 2015

 Liberec 
  U Jezu 642/2a, Liberec 

 Ústí n. Labem Fokus kafe, Prokopa Diviše 5, 
  Ústí nad Labem 

 Praha 
  Praha 1 

znackaspolehlivosti@avpo.cz

NA SETKÁNÍ 

SPOLEHLIVOSTI

POZ
VAN
KA

NA SETKÁNÍ 

SPOLEHLI

VAN
KA

Vstup na setkání je zdarma. Náklady jsou financovány z akčního programu Lidské zdroje

Účelem značky je poskytnout potenciálním dárcům i široké veřejnosti informace o tom, že veřejně prospěšná organizace řádně hospodaří se 
svěřenými prostředky, které transparentně a adekvátně využívá k naplňování svého deklarovaného poslání. Značku obdrží pouze organizace, které 
úspěšně projdou komplexním hodnocením.

KDY BUDEME VE VAŠEM KRAJSKÉM MĚSTĚ?

www.znacka-spolehlivosti.cz

OD KONCE LOŇSKÉHO ROKU SI MŮŽETE OVĚŘIT, ŽE NEZISKOVÁ ORGANIZACE, KTERÉ CHCETE VĚNOVAT PENÍZE, FUNGUJE 
SPOLEHLIVĚ. OZNAČENÍ SPOLEHLIVÁ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ ORGANIZACE JE ZÁRUKOU, ŽE SE POD SLUPKU PODÍVAL NĚKDO ZA VÁS.

Více informací na:Na setkání se dozvíte:
• Co je značka Spolehlivá veřejně prospěšná organizace?
• Jaký je její význam pro veřejnost a neziskové organizace?
• Jak ji získat?

POZVÁNKA

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR Vás zve na diskusní setkání, která postupně proběhnou ve všech krajských městech České republiky, 
a během nichž představí značku spolehlivosti veřejně prospěšných organizací. 
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ROZHOVOR

Společenská odpovědnost Microsoftu v ČR by se dala shrnout do dvou 
slov – uplatnění a konkurenceschopnost. Microsoft podporuje podniky, instituce 
i neziskovky ve využívání moderních technologií, které zvyšují jejich úspěšnost 
a tím i konkurenceschopnost celé ekonomiky. Jaké benefity Microsoft nabízí právě 
vám, zástupcům neziskovek, a do jakých aktivit se můžete zapojit v následujících 
měsících? Ptali jsme se paní Lenky Čábelové, tiskové mluvčí a manažerky CSR 
aktivit.

Software, osvěta a kontakty

CSR STRATEGIE MICROSOFTU JE VELMI 
KOŠATÁ, ZAMĚŘUJETE SE NA ŘADU 
CÍLOVÝCH SKUPIN A PROGRAMŮ, JAK 
DO TOHOTO KONCEPTU ZAPADAJÍ 
NEZISKOVÉ ORGANIZACE?

V rámci naší CSR strategie se dlouhodobě 
snažíme realizovat v lidech jejich potenciál, 
a to prostřednictvím toho, co umíme 
nejlépe – našich informačních technologií. 
Neziskovým organizacím, start -upům, 
studentům a učitelům nabízíme možnost 
přístupu ke špičkovým technologiím, které 
jim pomáhají dělat práci efektivněji a rychleji 
nastartovat kariéru nebo podnikání. Součástí 
našich aktivit je i podpora hendikepovaných, 
osvěty v oblasti bezpečného internetu…

CO PŘESNĚ DANÝM 
SKUPINÁM NABÍZÍTE?

Ve velké míře nabízíme právě software, a to 
buď úplně zdarma, nebo za zvýhodněnou cenu. 
Vedle tohoto typu podpory ale realizujeme 
i řadu vzdělávacích a networkingových 
akcí. Pořádáme soutěže a v rámci určitých 
programů nabízíme mentoring.

V RÁMCI KTERÝCH PROGRAMŮ SE 
MOHOU O PODPORU UCHÁZET 
KONKRÉTNĚ NEZISKOVÉ ORGANIZACE?
Vlajkovou lodí v rámci podpory neziskových 
organizací je program TechSoup, který v České 
republice formálně spravuje Sdružení VIA. 
Neziskovky přes něj mohou získat software 
za zlomek ceny, případně úplně zadarmo 
(Office 365). Své jméno si získal i každoroční 
Den pro neziskové organizace, což je 
networkingově-vzdělávací akce zaměřená 
na novinky ze světa moderních technologií 
i fundraisingu. Na oblibě získávají také webináře 
zaměřené na praktické tipy a triky z oblasti 
informačních technologií.

NABÍDKA PROGRAMU TECHSOUP JE 
OPRAVDU LÁKAVÁ. JAKÝ JE ZÁJEM ZE 
STRANY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ?

Povědomí o nabídce zvýhodněného 
softwaru každoročně roste. Velký nárůst 
zájemců přišel s nabídkou Office 365 
pro neziskové organizace zdarma. V tuto 
chvíli evidujeme téměř 2000 neziskových 
organizací zapojených do programu 
TechSoup. Hodnota poskytnutého 
softwaru přesahuje 15 milionů korun.

KTERÉ PRODUKTY VYUŽÍVAJÍ 
NEZISKOVKY NEJČASTĚJI?

Objednávky nejčastěji obsahují nákup 
operačního systému Windows a kancelářského 
balíku Office. Zájem roste i o již zmíněný 
bezplatný Office 365. V tuto chvíli evidujeme 
již 160 neziskových organizací, které nabídky 
Office 365 využily, počet jednotlivých 
uživatelských účtů už přesahuje 7000. 
Mezi zeměmi střední a východní Evropy, 
v nichž mohou neziskové organizace zdarma 
využívat cloudové služby od Microsoftu, tak 
Česká republika patří k absolutní špičce.

EXISTUJE I NĚJAKÁ POPRODEJNÍ FÁZE, 
VE KTERÉ NEZISKOVÉ ORGANIZACE 
INFORMUJETE JAK PRODUKTY 
NEJEFEKTIVNĚJI VYUŽÍVAT?

Pro všechny zájemce funguje podpora v rámci 
týmu TechSoup, který v České republice 
působí v rámci již zmiňovaného Sdružení 
VIA. Na stránkách www.techsoup.cz jsou 
k dispozici rady a návody jak na to. Neziskové 
organizace ale mohou využít i speciálních 
webcastů zaměřených na představení tipů 
a triků pro jednotlivé produkty. V průběhu 
března plánujeme například webináře 
zaměřené na Kalendář v rámci Office 365, 
OneDrive nebo OneNote. Inspirativní může 
být i Den pro neziskové organizace.

JAK TAKOVÝ DEN PROBÍHÁ A KDE 
JE MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT?

Den pro neziskové organizace probíhá 
každoročně v jarních měsících. Letošní sedmý 
ročník je naplánován na 15. dubna. Cílem je 
představit novinky v oboru informačních 
technologií a rozšířit znalosti využívání 

software nebo cloudových a databázových 
řešení, která mohou neziskovkám 
výrazně pomoci v každodenní práci, ale 
také v oblasti marketingu a dárcovství. 
Letošní dubnové setkání bude z velké části 
zaměřeno právě na Office 365, nicméně 
v programu nebude chybět ani prostor pro 
workshopy na témata z nezisku, marketingu 
a financí. Počítáme též s dostatečným 
prostorem pro navazování kontaktů. Více 
informací očekávejte v následujících 
dnech opět na www.techsoup.cz.

NE, ŽE BY TOHO BYLO MÁLO. ALE 
NABÍZÍ MICROSOFT NEZISKOVÝM 
ORGANIZACÍM KROMĚ 
ZVÝHODNĚNÉHO SOFTWARU 
A OSVĚTY JEŠTĚ NĚCO DALŠÍHO?

V následujících dnech plánujeme spustit bazar 
nepoškozeného kancelářského nábytku, na 
kterém spolupracujeme s Asociací veřejně 
prospěšných organizací ČR. Zajímavou 
nabídkou je i možnost využití dobrovolníků 
ze společnosti Microsoft na manuální nebo 
odborné činnosti. Aktuálně se v této oblasti 
soustředíme zejména na osvětu v oblasti 
kódování pro začátečníky. Zaměřujeme se na 
mladé lidi, děti s onkologickým onemocněním, 
případně děti z dětských domovů apod. Do 
budoucna bychom chtěli naše dobrovolníky 
zapojovat i do odbornějších IT projektů

PROČ PRÁVĚ PROGRAMOVÁNÍ. 
V ČEM JE JEHO POZICE TAK 
DŮLEŽITÁ? A ZVLÁDNE TO KAŽDÝ?

Stále více oborů je založeno na využití 
technologií, je tedy logické, že lidé musí umět 
s technologiemi pracovat. Více než polovina 
pracovních míst už dnes vyžaduje nějakou 
technologickou zdatnost. Do deseti let to pak 
mohou být až tři čtvrtiny. S programováním se 
ve svém životě postupně začne potkávat každý, 
proto je v našem zájmu připravovat mladé lidi 
právě na jednu z těchto dovedností 21. století – 
na základy programování. Někdo projde „jen“ 
základy (ty s pomocí dnešních nástrojů zvládne 
doslova každý, a to od nejútlejšího věku), ti 
které programování začne bavit, se však mohou 
stát profesionálními vývojáři. Navzdory vysoké 
nezaměstnanosti mladých, právě poptávka po 
takových lidech v celé Evropě několikanásobně 
převyšuje nabídku. Zapojte se také. Vyzkoušet 
si základy je možné na www.hourofcode.com.

AVPO ČR

V průběhu března plánujeme webináře 
zaměřené na Kalendář v rámci Office 365, 
OneDrive nebo OneNote. Více informací 
najdete na stránkách www.techsoup.cz.
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8. 1. 

Účast prezidenta AVPO ČR na semináři 
k připravované Koncepci politiky 
státu vůči nestátním neziskovým 
organizacím na léta 2015–2020.

Účast zástupce AVPO ČR na zasedání 
výběrové komise Operačního 
programu Praha – Adaptabilita.

12. 1. 

Společná schůzka prezidenta AVPO ČR 
a prezidenta UZS ČR s ministrem pro lidská 
práva, rovné příležitosti a legislativu.

13. 1. 

Účast prezidenta AVPO ČR na jednání 
Výboru pro legislativu a financování Rady 
vlády pro nestátní neziskové organizace.

20. 1. 

Účast prezidenta AVPO ČR na jednání správní 
rady ENNA (The European Network of 
National Civil Society Associations) v Bruselu.

Účast zástupce AVPO ČR na diskuzním setkání 
k projektu Kooperace Fondu dalšího vzdělávání.

23. 1. 

Schůzka hodnotitelů a členů Rady pro 
hodnocení spolehlivosti, úprava standardů 
pro hodnocení nadací a nadačních fondů.

KALENDÁŘ

Zpráva o aktivitách AVPO ČR
v lednu 2015

Obrázek na obálce:
Zdroj Wikimedia, úprava Maturus, o. p. s.


