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a k t u a l i t y …

 SOCIÁLNÍ REFORMA 

Vážení přátelé,
jak jistě víte vláda projednala návrhy zákonů sociální reformy, a to ve znění, 

které bylo dohodnuto při  jednání  s  NRZP ČR. Dnes byly zveřejněny tisky zákonů 
sociální reformy, které budou projednávány v prvním čtení v Poslanecké sněmovně v 
týdnu od 7. června 2011.

Jedná se o následující tisky:

Sněmovní tisk č. 372
Vládní  návrh  Zákona  o  změně  zákonů  v  souvislosti  se  sjednocením  výplaty 
nepojistných sociálních dávek, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v 
hmotné nouzi,  ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb.,  o sociálních 
službách,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  zákon č.  117/1995 Sb.,  o  státní  sociální 
podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=372&CT1=0

Sněmovní tisk č. 373
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů, a další související zákony
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=373&CT1=0

Sněmovní tisk č. 374
Vládní  návrh  zákona o  poskytování  dávek  osobám se  zdravotním postižením a  o 
změně souvisejících zákonů
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=374&CT1=0

Vážení přátelé, náš právník JUDr. Jan Hutař provedl rychlé srovnání naší dohody 
s  MPSV  ČR  a  neobjevil  žádné  rozdíly  mezi  textem  zákonů,  které  jsou  v 
Poslanecké sněmovně a naší dohodou s MPSV ČR. Tudíž se zdá, že ministerstvo 
dodrželo dohodu. To však neznamená, že bychom nemohli v Poslanecké sněmovně 
prosazovat  u  jednotlivých  poslanců  další  návrhy.  Pokud  máte  nějaké  konkrétní 
představy, co je opravdu nezbytné změnit, prosím pošlete mi takový návrh na adresu 
v.krasa@nrzp.cz.

Přeji Vám všechno dobré. S pozdravem  

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR
Tel:  266 753 421
mob: 736 601 561
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 SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ NEZISKOVEK 
http://www.helpnet.cz/aktualne/45758-3

Společné prohlášení neziskových organizací
Na  podporu  legislativního  zakotvení  statutu  veřejné  prospěšnosti  vydala 

Asociace veřejně prospěšných organizací spolu s některými neziskovými organizacemi 
společné  prohlášení.  Reagovala  tak  na  nesouhlasné  stanovisko  některých 
neziskových  organizací  k  zakotvení  statutu veřejné  prospěšnosti  v  návrhu nového 
občanského zákoníku.

Společné  prohlášení  neziskových  organizací  podporujících  legislativní  zakotvení 
statutu veřejné prospěšnosti 

• Zástupci  níže  uvedených  neziskových  organizací  podporují  zakotvení  statutu 
veřejně prospěšných organizací ve stávajícím návrhu občanského zákoníku. Ten 
počítá s tím, že organizace budou moci při splnění zákonem daných podmínek 
dobrovolně zažádat o udělení statutu veřejné prospěšnosti. Pokud tento statut 
získají, budou moci čerpat daňové a další výhody. Podmínkou je, aby finanční 
prostředky vynakládaly účelně a jejich hospodaření bylo transparentní.

• Nové  znění  občanského  zákoníku  tak  pomůže  zprůhlednit  prostředí  pro 
poskytování  veřejně  prospěšných  služeb  a  nastavit  spravedlivé  principy  pro 
poskytování státní podpory. Díky vyšší informovanosti pomůže nová legislativní 
úprava  zároveň  posílit  důvěryhodnost  neziskového  sektoru  na  veřejnosti  a 
kultivovat dárcovství v České republice.

• V souvislosti s přijímaným občanským zákoníkem vyzýváme vládu a zodpovědná 
ministerstva k nastartování a urychlení příprav navazující legislativy, která mimo 
jiné  upřesní  podmínky,  za  nichž  může  právnická  osoba  se  statusem veřejné 
prospěšnosti čerpat daňové a další benefity.

• Ustanovení  o  veřejné  prospěšnosti  byla  do  návrhu  občanského  zákoníku 
zapracována  po  třech  letech  intenzivní  odborné  diskuze  o  statutu  veřejné 
prospěšnosti  a práci Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, v níž jsou 
neziskové organizace zastoupeny. Návrh je v souladu s tezemi chystané předlohy 
zákona  o  statutu  veřejné  prospěšnosti.  Odráží  zároveň  připomínky  mnoha 
neziskových  organizací  vznesené  během  uplynulých  měsíců  ve  standardním 
připomínkovém řízení.

• Jsme přesvědčeni, že většina neziskových organizací v České republice dokáže 
svou  veřejnou  prospěšnost  obhájit.  I  nadále  budeme  usilovat  o  posílení 
důvěryhodnosti neziskového sektoru, na níž je jeho budoucnost závislá. O dílčích 
tématech jsme připraveni  vést  věcnou diskuzi  uvnitř  neziskového sektoru i  s 
příslušnými zástupci veřejné správy a státu.

Marek Šedivý – prezident, Asociace veřejně prospěšných společností
Hana Šilhánová – ředitelka, Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS)
Marcela Nevšímalová - ředitelka Nadace Divoké husy
Roman Anděl – ředitel, Neziskovky.cz, o. p. s.
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Karolína Puttová - ředitelka, AFS Mezikulturní programy, o.s.
Miloš Havlík – ředitel, FOKUS Vysočina
Marie Horáková – ředitelka, APPN, o. s. – Agentura pro neslyšící

V případě, že se chcete připojit ke společnému prohlášení, zašlete email na adresu
sedivy@avpo.cz 

p u b l i k a c e …

V březnu 2011 občanské  sdružení  INSTAND vydalo  3  publikace,  které  jsou 
výsledkem  činnosti  v  projektu  Vzdělání  jako  základ  rozvoje  sociálních  služeb. 
Publikace jsou ke stažení na těchto webových stránkách a v omezeném množství jsou 
k dispozici vytištěné na vyžádání na našich kontaktech.

Manuál pro metodiky v sociálních službách byl na základě praktických zkušeností 
zpracován autory Ilonou Holkovou a Alešem Gabryszem během roku 2010. Smyslem 
publikace  je  inspirovat  poskytovatele  sociálních  služeb,  a  to  jak  ty,  kteří  dosud 
pochybují o významu metodických postupů, tak i ty, kteří vnímají jejich potřebnost, 
ale neví, jak „do toho“, jak začít nebo se setkávají při metodické práci s konkrétními 
problémy. Text je zaměřen na role metodika, tvorbu pravidel a metodik a hodnocení a 
kontrolní činnost. V neposlední řadě publikace obsahuje inspirující praktické přílohy.

Manuál zkušeností z průběhu transformace rezidenčních sociálních služeb byl ve 
spolupráci  s  příspěvkovými  organizacemi  Zámek  Nová  Horka  a  Domov  Jistoty 
zpracován během roku 2010. Cílem publikace je zmapovat proces přechodu uživatelů 
z  ústavních  zařízení  do  obcí  a  alternativních  služeb,  zmapovat  fungující  nástroje 
používané  při  realizaci  a  řízení  transformačního  procesu,  zmapovat  některé 
problematické situace procesu přechodu uživatelů a ukázat  možné způsoby dobré 
reakce na tyto situace.

Publikace Příklady dobré praxe poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji 
zprostředkovává pracovníkům poskytovatelů sociálních služeb inspiraci o postupech 
kolegů. Text může být přínosný i pro laickou veřejnost a studenty, kterým pomůže 
zorientovat  se  v  jednotlivých  typech  sociálních  služeb  a  přiblížit  odbornou 
terminologii.  V  publikaci  je  představeno  18  poskytovatelů  sociálních  služeb  v 
Libereckém kraji a příběhů jejich klientů.

Tyto publikace jsou ke stažení na: 
http://instand.cz/archives/publikace-vydane-v-ramci-projektu-vzdelani-jako-zaklad-
rozvoje-socialnich-sluzeb
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p o b y t y …

 PSYCHOREHABILITAČNÍ POBYT
http://www.helpnet.cz/aktualne/oznameni-pozvanky/45985-3

Psychorehabilitační a sociálně aktivizační pobyt
Rodičům a jejich sluchově postiženým dětem nabízí občanské sdružení EPHATA. 

Vážená maminko, vážený tatínku,
naše občanské sdružení EPHATA pomáhá rodinám se sluchově postiženými dětmi. 
Takové  děti  vyhledáváme  ve  školkách,  školách  a  ve  spolupráci  s  odborníky 
Foniatrické kliniky 1. LF UK
 

Zveme Vás na každoroční Psychorehabilitační a sociálně aktivizační pobyt pro 
rodiče a jejich sluchově postižené děti. Zakládající členové sdružení jsou pedagogové, 
lékaři, genetici a sociální pracovníci a zároveň se podílí na přednášení a besedách s 
Vámi během pobytu. 

Proč ?   Můžete získat další poznatky a odpovědi na Vaše otázky (odborný program v 
učebně        – přednášky, diskuze a individuální poradenství poskytované specialisty 
v  oboru  foniatrie,  klinické  logopedie,  dětského  lékařství,  psychologie,  genetiky, 
audiotechniky, sociálního práva aj.).

Po dobu přednášek o děti pečují v herně, na hřišti a na vycházce osobní asistentky 
absolventky zdravotně – sociální škol).

Setkáte se s rodiči, kteří řeší obdobné problémy, Vaše děti se setkají s vrstevníky – 
kamarády „se sluchadly“ … nenosím je jen já a jim to také nevadí.

Kdy ? 2. – 6. října 2011 (příjezd v neděli po obědě, odjezd ve čtvrtek po 17. hod.)

Kde ?  Hotel Pramen přiSOŠGP, Praha 9, Za Černým Mostem 3 (mezi Černým Mostem 
a Hloubětínem), metro B – Rajská zahrada

Jak ? Pobyt je finančně zajištěn z grantů Úřadu vlády ČR a MPSV, darů občanskému 
sdružení od nadací a jiných dárců. Rodiče hradí za 4denní pobyt pro 2 osoby (1 dítě a 
1  dospělý  doprovod  –  matka,  otec,  babička  aj.).  Příspěvek  1500,-  Kč,  zahrnuje 
ubytování v hotelu, stravování, odborné přednášky, péči o dítě).
Rádi  bychom,  aby  mohli  přijet  i  ti,  kdo  jsou  ve  finanční  tísni.  V  odůvodněných 
případech je možné požádat předem o slevu či prominutí příspěvku.
 
V závěru pobytu hodnotí  rodiče  pobyt  anonymně v  dotaznících  –  poučení  a nové 
informace jsou vždy kladně oceňovány.
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Přihlášku odešlete co nejdříve, protože počet účastníků je omezen štědrostí a finanční 
pomocí dárců.

Oceňujeme zvýšenou péči, kterou poskytujete svému dítěti při výchově, vzdělávání a 
zapojení mezi jeho vrstevníky.

Informace a kontakt:
Ing Anežka Červenáková, sociální pedagog a předsedkyně o.s. EPHATA
V chaloupkách 29, 198 00 Praha 14, tel.: 281 863 921 (20-22 hod.), mobil: 721 549 
408
Email: ephata@seznam.cz, info: www.ephata.cz, kde najdete ke stažení přihlášku na 
psychorehabilitační a aktivizační pobyt v r. 2011
 
 

v z d ě l á v á n í …

 BUĎTE VÍCE VIDĚT
http://www.helpnet.cz/aktualne/oznameni-pozvanky/45991-3

Buďte více vidět!
Bezplatný  seminář  s  novinářem  Janem  Rybářem  o  tom,  jak  efektivněji 

informovat  o  práci  neziskových  organizací,  se  uskuteční  v  Praze  14.  června, 
registrovat se lze do 10. června.

BUĎTE VÍCE VIDĚT! aneb Jak efektivněji informovat o práci neziskových organizací
 
Seminář pro představitele NGO s novinářem Janem Rybářem
 

úterý 14. června 2011 od 9:00 do 16:00 hodin
 

Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1
 
Bezplatný seminář je otevřen všem zájemcům z neziskového sektoru.
 
Organizátor:  Ekolist.cz,  nezávislý  zpravodajský  server  o  životním  prostředí,  ve 
spolupráci s Americkým centrem.
 
Cíl semináře: Novinář Jan Rybář v několika blocích seznámí představitele NGO s „tipy 
a triky“, jimiž je možné lépe a efektivněji prezentovat práci neziskového sektoru tak, 
aby byla lépe viditelná.
 
Kvůli omezené kapacitě seminární místnosti doporučujeme včasné přihlášení na e-
mail: jan.rybar@ekolist.cz. Registrace se uzavírá v pátek 10. června ve 12:00 h.
 
Nástin programu:
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 jak lépe porozumět světu „velkých médií“ a tomu, co je může zajímat
 jak ve své práci vyhledat témata, která lze dobře „prodat“
 jak psát pro čtenáře a novináře, kteří o vaší NGO nevědí skoro nic
 internet jako mocný, ale vrtkavý spojenec
 tiskové zprávy jinak! Jak psát jen to, co má šanci zaujmout
 bez PR to nejde – jak rozumět tomu, co dělají jiní
 kreativní přístup k psaní (aneb zajímavě se dá popsat skoro vše)
 případová studie: Ekolist jako médium úspěšně získávající nové čtenáře
 síla fotografie – stručný úvod
 praktický workshop: zkuste na svoji práci hledět jinak a najít ta „pravá“ témata 

debata
 
O přednášejícím:
Jan Rybář je český novinář, fotograf a spisovatel. Vystudoval geologii, žurnalistiku a 
mezinárodní vztahy. Po dvacet let pracoval jako reportér (především pro MF DNES) v 
zemích od Číny, přes Kavkaz po Kubu. V roce 2004 získal hlavní cenu v soutěži Czech 
Press Photo za fotografii z kavkazského Beslanu. Vydal čtyři knihy. Od ledna působí 
jako  hostující  šéfeditor  v  serveru  Ekolist.cz  v  rámci  grantu  Rok  jinak  Nadace 
Vodafone.
 
Kontakt:Jan Rybář, jan.rybar@ekolist.cz, tel.: 233 381 546

f i n a n c o v á n í …

 DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ DÁRCŮ
http://www.asociacetrigon.eu/cs/podporte-nas/danove-zvyhodneni-darcu/

Daňové zvýhodnění dárců
Dle § 15, odst. 1 Zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů mají fyzické osoby 

(jednotlivci) a dle § 20, odst. 8 právnické osoby (podnikatelé) právo na odečtení daru 
ze základu daně.
1. Dárce fyzická osoba (běžný občan, zaměstnanec firmy nebo organizace, OSVČ) 

Fyzická osoba může podle zákona o daních z příjmů odečíst hodnotu daru ze 
svého základu pro výpočet daně, pokud celková hodnota darů v daném roce je větší 
než 2 % základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1000 Kč. Od základu daně lze 
však odečíst nejvýše 10 % hodnoty základu daně.

Pokud  jste  osoba  samostatně  výdělečně  činná  (OSVČ)  anebo  zaměstnanec, 
který si sám podává daňové přiznání, uplatněte si odpočet darů z daní přímo ve svém 
daňovém přiznání.  
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Pokud Vám daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předejte potvrzení o 
poskytnutí daru do mzdové účtárny nejpozději do 28.2. příštího roku a to za  celý 
předchozí  rok.  Snížení  daňového  základu  se  následně  projeví  v  rámci  daňového 
vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

2. Dárce právnická osoba
Dárce – právnická osoba má nárok na odčitatelnou položku, pokud hodnota 

daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit alespoň 2000 Kč za  kalendářní 
rok. Základ daně lze snížit nejvýše o 5 % základu daně. Pokud je dárce plátcem DPH 
a poskytuje věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru. Finanční dary nejsou 
předmětem  daně  z  přidané  hodnoty.  Tato  DPH  je  pro  dárce  dalším  nákladem 
spojeným s darem.

Zde naleznete daňový kalkulátor http://neziskovky.cz/cz/neziskovky-cz/csr/danovy-
kalkulator , pomocí kterého můžete zjistit svoji daňovou úsporu a ideální výši vašeho 
daru.
 

Redakční rada:
Martina Smolíková, Marie Havlíčková

 ( 224 817 438, 224 817 393)
Vydává Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR,o.s.

Karlínské nám. 12
186 03 Praha 8 – Karlín

(pro vlastní potřebu)
fax: 224 817 438   e-mail: asociace@arpzpd.cz   http:// www.arpzpd.cz
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