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Vážení,
V listopadu se vám dostává do ruky druhý newsletter. Jeho náplní jsou informace
o Asociaci Veřejně prospěšných organizací a informace o průběžné výzvě pro
překlenutí akutních finančních nedostatků organizace – 3P.

Program překlenovací pomoci 3P - NROS
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Nadace rozvoje občanské společnosti /NROS/ pokračuje sedmým rokem v realizaci Programu
3P, v rámci kterého bude poskytovat bezúročnou překlenovací finanční pomoc neziskovým a
příspěvkovým organizacím, které čekají na přislíbené finanční prostředky z veřejných zdrojů na
realizaci svých projektů.
Protože NROS administruje program bez bankovního partnera, byl Program 3P v rámci sedmého
ročníku své existence pokračovat za následujících podmínek:


Překlenovací pomoc neziskovým a příspěvkovým organizacím na předfinancování
projektů, které byly podpořeny z veřejných zdrojů, bude i nadále poskytována formou
návratných nadačních příspěvků (dále jen NNP).



NNP budou poskytovány bezúročně na základě výběrového řízení.



Organizace, která získá NNP, se bude podílet na úhradě nákladů NROS spojených
s administrací NNP. Jejich výše se odvíjí od výše poskytnutého NNP a jeho doby
splatnosti s tím, že celková částka nákladů je fixně stanovena ve výši 5 % z poskytnutého
NNP p.a.



NNP bude poskytován ve výši od 250 tisíc do 1 milionu Kč na dobu od 4 do 12 měsíců.



Ručení za NNP probíhá formou avalované blankosměnky, a to do výše max. 30 %.

Základní podmínky programu
1. NNP může být poskytnut neziskové organizaci na předfinancování dotačních/grantových
prostředků určených pro realizaci projektu, který byl závazně schválen příslušným orgánem
veřejné správy a podpořen z vybraných veřejných zdrojů, tzn. ze státního rozpočtu České
republiky, z rozpočtů krajů, z rozpočtů měst, obcí a městských částí, ze strukturálních fondů EU
nebo přímo Evropskou komisí a z finančních mechanismů EHP a jehož aktivity budou realizovány
na území České republiky.
2. NNP nelze poskytnout na pokrytí spolufinancování projektu.
3. NNP nemůže být poskytnut na předfinancování projektů podpořených z programů NROS.
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Oprávněnost žadatelů o NNP
1. O NNP mohou žádat organizace působící v České republice, a to především v oblastech občanská společnost a neziskový sektor, programy pro děti a mládež, sociální služby, vzdělávání,
lidská práva a multikulturní společnost, ochrana životního prostředí, sociální podnikání.
2. Žádost o NNP mohou podat následující typy organizací – spolky, obecně prospěšné
společnosti, nadace a nadační fondy, příspěvkové organizace, ústavy, sociální družstva a účelová
zařízení církve.
3. Při hodnocení organizace žádající o NNP bude zváženo naplnění následujících
podmínek, uvedených ve formuláři žádosti o NNP:
organizace existuje minimálně 3 roky;
organizace administrovala a úspěšně ukončila alespoň 1 projekt podpořený ze zdrojů EU nebo
z Finančních mechanismů EHP/Norska nebo z Programu švýcarsko-české spolupráce;
organizace zaměstnává v pracovním poměru k datu podání žádosti minimálně 3 zaměstnance
na plný pracovní úvazek, kteří nejsou ve zkušební době;
organizace má výnosy za poslední kalendářní rok minimálně 2,5 miliónu Kč;
organizace vytváří výnosy z vlastní činnosti v dostatečné výši k pokrytí úhrady nákladů
spojených s administrací návratného nadačního příspěvku;
organizace vede v současnosti a za nejméně dvě uplynulá účetní období podvojné účetnictví;
organizace má splněny veškeré závazky související s úhradou příspěvku zdravotního pojištění,
sociálního zabezpečení nebo daňovými odvody vyplývajícími z právních předpisů /tzv.
bezdlužnost/;
na majetek organizace nebyl prohlášen konkurz, nebylo potvrzené nucené vyrovnání,
eventuálně nebyl zamítnut návrh na prohlášení pro nedostatek majetku, není proti ní veden
výkon rozhodnutí, není v úpadku nebo v likvidaci dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).
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Výše NNP
Minimální výše NNP, o kterou lze žádat, je 250.000,-Kč, maximální výše NNP je 1.000.000,-Kč.
Výše poskytnutého NNP bude během výběrového procesu posuzována s ohledem na délku
projektu, na celkovou výši schválených prostředků na projekt, v potaz bude brán harmonogram
projektu, jeho rozpočet a v neposlední řadě také délka období, na které je NNP žádán.

Splatnost NNP
Minimální doba splatnosti NNP jsou 4 měsíce, maximální doba, na kterou lze NNP získat, je 1
rok. Splatnost je posuzována s ohledem na délku realizace projektu a na rozpočet projektu.

Ručení avalovanou blankosměnkou
1. Za NNP ručí fyzická osoba (statutární orgán či zaměstnanec organizace, která získala
NNP) avalovanou blankosměnkou do výše maximálně 30% na řad NROS. Tato osoba pak ručí
v určené procentní výši za poskytnutý NNP svým osobním majetkem (jakožto fyzická osoba).
Je-li osoba avalisty vdaná/ženatý, je také potřebný písemný souhlas manžela/manželky se
zatížením jejich společného jmění o aval blankosměnky.
2. V případě nesplacení NNP ani po písemném upozornění NROS bude úhrada závazku
provedena prostřednictvím blankosměnky tak, že osoba, která blankosměnku avalovala,
uhradí určené procento dlužné částky. Zbývající částka pak bude vymáhána na organizaci
soudní cestou.

Harmonogram programu
V každém roce trvání Programu „3P“ je otevřena nová výzva, v rámci které probíhají
jednotlivá výběrová kola. V roce 2015 bude probíhat VII. výzva, v rámci které je plánováno
administrovat 4 výběrová kola v období:
leden/únor s uzávěrkou příjmu žádostí 26.1.2015
duben/květen s uzávěrkou příjmu žádostí 27.4.2015
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září/říjen s uzávěrkou příjmu žádostí 29.9.2015
listopad/prosinec s uzávěrkou příjmu žádostí 23.11.2015
Termín vyhlášení a uzávěrky každého výběrového kola bude zveřejněn na webových stránkách
NROS.

Postup výběrového řízení
1. Proces výběrového řízení Programu „3P“ od uzávěrky příjmu žádosti o NNP až po převedení
finančních prostředků na účet organizace trvá přibližně 4 týdny.
2. V rámci každého výběrového řízení probíhá především technická kontrola náležitostí žádosti a
oprávněnosti žadatele, posouzení finančního řízení organizace, věcné posouzení organizace,
hodnocení žádostí o NNP atd.

Monitoring podpořených organizací
Organizace, která obdrží NNP, je povinna v souladu se smlouvou o NNP poskytnout NROS
součinnost při monitoringu využití NNP. NROS je oprávněna provést kontrolu na místě zejména
v případě, že bude existovat podezření na neplnění podmínek programu ze strany příjemce
NNP.

S dotazy ohledně žádosti o NNP je možné se obrátit na:
programovou manažerku Janu Trombikovou,
e-mail: jana.trombikova@nros.cz, tel.: 227 217 214,
finanční manažerku Věrku Bohuslávkovou,
e-mail: vera.bohuslavkova@nros.cz, tel.: 227 217 224.

Organizace sídlí na adrese:
Nadace rozvoje občanské společnosti, Na Václavce 1135/9, 150 00 PRAHA 5.
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Podrobné informace o Programu 3P, formulář žádosti o NNP, včetně povinných příloh (výroční
zprávy, stanovy, účetní závěrky apod.), je ke stažení na webu:
http://www.nros.cz/cs/programy/program-3p/

Asociace veřejně prospěšných organizací /AVPO ČR/

Benefity pro členské organizace:


se mohou zdarma nebo se slevou účastnit konferencí a jiných akcí pořádaných AVPO ČR;



zdarma inzerují v bulletinu AVPO ČR;



mohou zdarma 1 x ročně publikovat článek v bulletinu AVPO ČR;



mohou konzultovat právní otázky s právníkem za zvýhodněnou cenu 550 Kč / hodina;



mohou konzultovat účetní a daňové otázky s auditorkou za zvýhodněnou cenu 550 Kč /
hodina.

AVPO ČR je členenem Unie zaměstnavatelských svazů ČR, Asociace nestátních neziskových
organizací v České republice (ANNO), The European Network of National Civil Society
Associations (ENNA Europe), International Committee on Fundraising Organizations (ICFO). V
roce 2013 byla AVPO ČR členem The European Year of Citizens Alliance (EYCA).
Posláním AVPO ČR je přispívat k vytváření transparentního, spolehlivého a moderního
neziskového sektoru.
Za účelem naplnění svého poslání vykonává Asociace zejména tyto činnosti:
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poskytuje vzdělávací, informační a poradenské služby členům Asociace a také ostatním
veřejně prospěšným a/nebo neziskovým organizacím,



vytváří a spravuje databázi členských veřejně prospěšných organizací,



uděluje značku spolehlivosti – označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace – a
spravuje databázi jejich držitelů,



všemi dostupnými způsoby prosazuje zájmy veřejně prospěšných organizací, které jsou v
souladu se stanovami Asociace.

Etický kodex člena Asociace veřejně prospěšných organizací ČR – jedná se především o
transparentnost NNO, ke které se členské organizace zavazují a je jednou z podmínek členství.
Veřejně prospěšná činnost je hlavní a dominantní činností členů AVPO ČR a to nikoli pouze
formálně či deklaratorně, ale fakticky.

Podmínky pro získání členství

Členem AVPO ČR se může stát právnická osoba splňující následující podmínky:
—
Vykonává činnosti, které jsou veřejně prospěšné – sleduje dosahování obecného (veřejného,
společenského) blaha;
—
Má-li její veřejně prospěšná činnost předem stanovenu určitou skupinu adresátů, musí být
poskytována za spravedlivých a rovných podmínek pro všechny zájemce;
—
Její veřejně prospěšná činnost není primárně motivována vytvořením zisku;
—
Je-li zisk vytvořen, je využit pro další výkon veřejně prospěšné činnosti;
—
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Vykonává-li i jiné činnosti než veřejně prospěšné, jsou tyto činnosti vždy pouze doplňkové
a slouží k získání prostředků pro poskytování veřejně prospěšných činností, případně k lepšímu
využití majetku organizace;
—
Organizace provozuje webové (www) stránky, na kterých pravidelně zveřejňuje údaje o své
činnosti.
—
Výroční zpráva o hospodaření organizace, případně jiný dokument obdobného obsahu, jsou
každoročně zveřejňovány, a to nejméně vystavením plného znění na webových stránkách
organizace.
—
Organizace souhlasí se zanesením tzv. Povinných údajů o sobě do databáze vedené Asociací
a s jejich zveřejněním na internetových stránkách Asociace. Rozsah Povinných údajů stanoví
rozhodnutím Prezident Asociace. Organizace je rovněž povinna tyto povinné údaje aktualizovat
bezodkladně po každé jejich změně.
—
Organizace uhradí roční členský příspěvek ve stanovené výši. V případě, že je přihláška ke
členství podána v průběhu kalendářního roku, výše členského příspěvku se přiměřeně krátí
(členský příspěvek se hradí ve výši 1/12 za každý kalendářní měsíc, v němž členství organizace
v Asociaci trvalo alespoň jeden den). V případě ukončení členství organizace v Asociaci se
příspěvek nevrací.

Členská organizace AVPO ČR:
-

je součástí skupiny transparentních organizací, kterým jde o dobrou pověst neziskového
sektoru v ČR;

-

podílí se na tvorbě zákonných norem a strategických dokumentů, které regulují
fungování neziskového sektoru;
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-

má zázemí pro vlastní rozvoj a další profesionalizaci;

-

sdílí svoje znalosti, dovednosti a zkušenosti s ostatními členy;

-

má přístup k novým trendům;

-

získává členské benefity (slevy, speciální nabídky, kurzy a akce) – jako např. konzultace v
oblasti účetnictví, daní a práva za výhodnou cenu bez poplatku za zprostředkování.

PROJEKT Cesta ke zvýšení věrohodnosti neziskových organizací: zavedení systému hodnocení
spolehlivosti neziskových organizací v ČR

Je název právě realizovaného projektu Asociace veřejně prospěšných organizací podpořeného z
Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Dlouhodobým záměrem projektu je
posílení transparentnosti a věrohodnosti nestátních neziskových organizací (NNO) v České
republice směrem k veřejnosti, veřejným institucím a podnikatelským subjektům. Doposud v
České republice neexistuje systém hodnocení spolehlivosti NNO, který by plnil roli dobrovolného
samoregulačního nástroje neziskového sektoru tak, jak je to běžné v jiných evropských zemích.
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) realizuje projekt na zaplnění tohoto
místa v českém prostředí, přičemž hodlá využít zkušenosti partnerských organizací z Německa a
Španělska.
Zavedení systému hodnocení spolehlivosti NNO pomůže:
1. veřejným institucím, podnikatelským subjektům a veřejnosti získat informace o
spolehlivých NNO, které naplňují své poslání, dodržují základní pravidla transparentnosti
a řádně hospodaří se svěřenými finančními prostředky;
2. samotným NNO deklarovat jejich transparentnost, posílit jejich věrohodnost v očích
veřejnosti a získat tak další dárce, podporovatele, zaměstnance a dobrovolníky.
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Hlavní cíl projektu
Posílit transparentnost NNO v ČR prostřednictvím zavedení systému hodnocení spolehlivosti
NNO. V průběhu 22 měsíců bude na základě zkušeností z Německa a Španělska vytvořena a
otestována metodika hodnocení spolehlivosti NNO. Bude k dispozici veřejně dostupná databáze
NNO, které vyhověly požadavkům hodnocení a získaly známku spolehlivosti.

Metodiky a tiskové zprávy o projektu najdete na:
http://www.avpo.cz/2014/cesta-ke-zvyseni-verohodnosti-neziskovych-organizaci-zavedeni-systemuhodnoceni-spolehlivosti-neziskovych-organizaci-v-cr/
http://www.avpo.cz/wp-content/uploads/2014/02/SN_10_2013_web.pdf

Žádost o hodnocení spolehlivosti

Spolehlivá veřejně prospěšná organizace je důvěryhodnějším partnerem pro dárce, atraktivnějším
zaměstnavatelem pro lidi hledající práci v neziskovém sektoru, serióznějším partnerem pro dodavatele i
zajímavějším objektem pro média. Dárci mají jistotu, že organizace se značkou spolehlivosti je
každoročně prověřována, že adekvátně hospodaří s darovanými prostředky, odpovědně naplňuje svoje
poslání a pracuje na svém dalším rozvoji.
Žadatel poskytne AVPO ČR základní informace/údaje o své organizaci a splní následující vstupní
kritéria:

Organizace existuje ke dni podání žádosti minimálně 2 roky.
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V každém z posledních 2 uzavřených účetních období se uskutečnil finanční audit hospodaření
organizace (pro organizace s ročními výnosy nad 3 mil. Kč).
Výnosy organizace pocházející ze soukromých zdrojů dosahují, alespoň v jednom z posledních
dvou uzavřených účetních období, minimálně 10 % z celkových výnosů souvisejících s
naplňováním poslání. V případě celkových výnosů organizace do 1 mil. Kč dosahují výnosy ze
soukromých zdrojů alespoň v jednom ze dvou účetních období minimálně 100 000 Kč. Za výnos
ze soukromých zdrojů se považuje výnos plynoucí od osoby soukromého práva (fyzické,
právnické) zejména ve formě daru, nadačního příspěvku, členského příspěvku, nebo ve formě
příjmů z prodeje zboží či služeb.
Organizace provozuje vlastní webové stránky.
Organizace za každé z posledních dvou uzavřených účetních období zveřejnila, alespoň na
vlastních webových stránkách, výroční zprávu včetně účetní závěrky.
Organizace vede účetnictví (též „podvojné“ účetnictví).
Organizace je veřejně prospěšná – jejím cílem (posláním) je přispívat k veřejnému blahu. Za
veřejně prospěšné organizace jsou považovány zejména organizace působící v jedné těchto
z oblastí: sociální nebo zdravotní činnost, rozvojová spolupráce nebo humanitární pomoc,
ochrana lidských práv, ochrana životního prostředí a ekologie, kultura, umění, ochrana památek,
volnočasové a zájmové aktivity, rekreační sport, vzdělávání.
Organizace není založena či zřízena za účelem podnikání, vyjma sociálního podnikání, a jejím
faktickým hlavním cílem není dosahovat výdělku či zajišťovat obživu vlastních členů či
zaměstnanců.

Organizace vyplní formulář hodnocení, ve kterém uvede:
1. Poslání, cíle a hodnoty organizace
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2. Správa, řízení a vnitřní kontrola organizace
3. Fundraising, vztahy s veřejností, efektivita využití prostředků
4. Finanční řízení a hospodaření organizace
5. Transparentnost vůči veřejnosti

Pravidla hodnocení spolehlivosti VPO
http://www.avpo.cz/wp-content/uploads/2014/10/Pravidla-Hodnocen%C3%AD-spolehlivosti-VPO.pdf

Index udržitelného rozvoje občanského sektoru (CSOSI) je klíčovým analytickým nástrojem,
který měří vývoj občanského sektoru ve střední a východní Evropě a Eurasii (E&E). Index sleduje
vývoj občanského sektoru v devětadvaceti zemích za posledních patnáct let. Zkoumá celkovou
příznivost prostředí pro občanskou společnost se zaměřením na právní prostředí, organizační
základnu, finanční zajištění, prosazování zájmů, poskytování služeb, infrastrukturu a veřejný
obraz. Každá dimenze je hodnocena sedmistupňovou škálou, kde 1 označuje velmi pokročilou
úroveň rozvoje a 7 naopak nízkou úroveň rozvoje. Index byl vyvinut v Americké agentuře pro
mezinárodní rozvoj (USAID) ve spolupráci s organizacemi v jednotlivých zemích, ve kterých je
index sledován.
Partnerem USAID v České republice je Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, která
organizuje hodnocení podle dané americké metodiky a dále zpracovává a shrnuje výstupy
hodnocení do české zprávy.
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Kontakty a info PKSP:
Obecné informace o sdružení:
Profesní komora sociálních pracovníků, z.s.
IČ: 66001293
č.ú.:1161001447/5500
Adresa kanceláře:
Radlická 2487/99
Praha 5, 150 00
Mgr. Šárka Vlková - výkonná ředitelka
- přihlášky a informace o PKSP, přihlášky do kurzů pořádaných PKSP, informace o
probíhajících projektech
E-mail: info@pksp.cz
Tel.:777 890 235
Lenka Šimková - lektorka
- informace o zaměření a náplni kurzů
E-mail: kurzy@pksp.cz
Tel.:739 001 584
Veronika Boháčková - manažerka projektu Kurzy a pracovní skupiny jsou nejlepší
učitelky
- informace o zaměření a náplni projektu, přihlášky na cykly kurzů, informace o kulatých
stolech
E-mail: admin@pksp.cz
Tel.:776370523
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Jak se stát členem nebo členkou Profesní komory sociálních pracovníků?
Informace a přihlášku můžete vyplnit na této adrese http://www.pksp.cz/registrace.php

Za PKSP výkonná ředitelka a fundraiserka projektu „Kurzy a pracovní skupiny jsou
nejlepší učitelky“ Mgr. Šárka Vlková.
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