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Seznam použitých zkratek 

(řazeno podle abecedy) 
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NIF  Nadační investiční fond 

NNO  Nestátní neziskové organizace 
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OPLZZ   Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

OPPA  Operační program Praha Adaptabilita 

OPRLZ  Operační program Rozvoj lidských zdrojů 

OPVK   Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

OS  Občanské sdružení 

PMS  Probační a mediační služba 

PR  Public relations – styk s veřejností 

ROP  Regionální operační program 

RVKPP   Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

SAS  Sociálně aktivizační služby 

SOU  Střední odborné učiliště 

SŠ  Střední škola 

VOŠ  Vyšší odborná škola 

VŠ  Vysoká škola 

VÚM  Výchovný ústav pro mládež 

VÚPSV  Výzkumný ústav práce a sociálních věcí 

ZŠ  Základní škola 
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Úvod 

 

 

Tématem mé diplomové práce je neziskový sektor v ČR a jeho role v realizaci 

aktivit pro děti a mládež, obzvláště pak vliv strukturálních fondů EU na jeho činnost.  

Jedná se o téma v  současné době aktuální, v akademických kruzích však 

mnohdy opomíjené. Obzvláště je důležité z hlediska uplatnění absolventů oboru sociální 

pedagogika, kteří v neziskovém sektoru nacházejí pracovní uplatnění a kteří se budou 

ve své praxi s touto problematikou setkávat. 

Toto téma jsem si vybrala z důvodu vlastního pracovního zaměření, které velmi 

úzce souvisí se studijním oborem sociální pedagogika.  

Cílem této práce je poskytnout ucelený pohled na situaci neziskových 

organizací, které se věnují aktivitám pro děti a mládež, a analyzovat kvalitativní změny 

v těchto aktivitách, způsobené realizací projektů financovaných z Evropské unie. K 

naplnění tohoto cíle vedou tři fáze, v trendu od obecných informací ke konkrétním. 

První část práce je teoretická, zaměřená na popis a analýzu současného stavu, 

poskytnutí teoretického základu, popis současného stavu neziskových organizací 

v oblasti služeb pro děti a mládež a jejich možností. Metodou v této fázi je studium a 

analýza odborných textů. Tato část obsahuje i seznámení se základními pojmy 

projektového řízení, které má svůj specifický odborný jazykový kód. Každá organizace, 

která zpracovává projektové žádosti, si musí tuto terminologii osvojit. Dále je tato část 

práce věnovaná popisu procesu získávání a realizace grantů, obsahuje zároveň 

komentáře současného stavu. Součástí teoretické části je také představení strukturálních 

fondů EU v programovacím období 2007-2013, popis jednotlivých operačních 

programů, ze kterých jsou projekty, které se týkají dané oblasti, financovány, dále 

výklad základních pojmů v oblasti neziskového sektoru a Evropské unie včetně 

interpretace předložené terminologie v souvislosti a aktivitami pro děti a mládež. 

Druhou fází je expertní šetření, které na teorii přímo navazuje a doplňuje ji o 

komentáře odborníků na danou oblast. Expertní šetření je provedeno metodou 

strukturovaného rozhovoru. Cílem expertního šetření je poskytnout odborný náhled na 

danou problematiku, ale též zodpovězení vedlejších výzkumných otázek.   
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Následují případové studie, v rámci kterých jsou předloženy výpovědi zástupců 

jednotlivých neziskových organizací z Prahy i z regionů ČR, které se věnují aktivitám 

pro děti a mládež. Tyto případové studie popisují vývoj jednotlivých organizací a roli, 

jakou v něm hrají projekty realizované za podpory ESF. Metodou aplikovanou v rámci 

kvalitativního výzkumu je strukturovaný rozhovor, který umožňuje hlubší poznání 

zkoumaných jevů a procesů v organizacích. V analýze jsou uvedeny výstupy 

z rozhovorů se zástupci vybraných organizací a zprostředkovaný pohled zástupců 

konkrétních organizací. V této části je předloženo 5 případových studií organizací 

působících v Praze, Středočeském, Jihočeském, Jihomoravském a Ústeckém kraji. 

Aktivity t ěchto organizací pro děti a mládež doplňují letáky a informační materiály, 

které předkládám jako přílohy. 

Hlavní výzkumnou otázkou této práce lze vymezit následovně: „ Jaký vliv mají 

projekty financované z ESF na kvalitu služeb pro děti a mládež v neziskovém 

sektoru?“ Kvalita služeb je pak definována několika kritérii, zvolenými autorkou pro 

potřeby této práce.  

Hlavním předpokladem, ze kterého vycházím, je pozitivní vliv projekt ů 

realizovaných z prostředků EU na kvalitu aktivit neziskového sektoru pro děti a 

mládež.  

Vzhledem k mému studijnímu zaměření bude značná část práce věnovaná také 

dopadu všech výše zmíněných tendencí nejen na NNO jako organizace, ale hlavně na 

jejich klienty, tedy na děti a mládež, kteří jejich služeb každodenně využívají a kvůli 

prosazování jejichž zájmů tyto organizace v první řadě vznikly. Tento dopad je však 

kvantitativně velmi těžko hodnotitelný, proto bude vyjádřen prostřednictvím výpovědí 

pracovníků oslovených neziskových organizací. Cíle této práce je dosaženo kvalitativní 

analýzou výpovědí expertů a zástupců neziskových organizací, jejichž zkušenosti mají 

vysokou výpovědní hodnotu. 

 V neposlední řadě tato práce představuje problematiku fungování neziskových 

organizací, které se věnují aktivitám pro děti a mládež, širšímu spektru odborníků 

v rámci akademické obce. Vzhledem k faktu, že neziskové organizace hrají stále 

důležitější roli v naší společnosti, dá se předpokládat, že řada absolventů oboru sociální 

pedagogika a příbuzných oborů bude v tomto sektoru nacházet pracovní uplatnění. 
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I. Teoretická část 

 

V teoretické části této práce se věnuji úvodu do problematiky neziskového 

sektoru a jeho roli v poskytování služeb pro děti a mládež v ČR. Nejprve je zde 

prezentován neziskový sektor v ČR, jeho role v realizaci aktivit pro děti a mládež a 

historie občanské společnosti jako takové. Pozornost je věnována také profesi 

sociálního pedagoga a možnost uplatnění v neziskovém sektoru.  

Dále jsou vymezeny oblasti a sociální skupiny obyvatel, na které jsou aktivity 

neziskového sektoru zaměřeny. V rámci dané kapitoly jsou též popsány příklady aktivit, 

kterým se neziskové organizace věnují při práci se svými klienty. 

V teoretické části je také poskytnut výklad a interpretace klíčových pojmů 

potřebných pro vhled do problematiky projektů financovaných z peněz EU. Tyto pojmy 

slouží k plnému pochopení jevů popisovaných zejména v praktické části. Jedná se o 

specifické pojmy užívané v rámci projektového řízení nejen v neziskovém sektoru. 

Následuje popis možností čerpání dotací, které neziskové organizace využívají, a 

představení jednotlivých operačních programů, ze kterých neziskové organizace (a 

nejen ony) získávají finance na svoje aktivity. Jsou zde představeny strukturální fondy 

Evropské unie, zejména Evropský sociální fond, který je hlavním zdrojem tzv. měkkých 

projektů, tedy neinvestičních projektů zaměřených na zvyšování životní úrovně 

obyvatel ČR. 

Závěr teoretické části tvoří představení dalších způsobů financování aktivit pro 

děti a mládež v neziskovém sektoru, které organizace využívají.  

Popis současné situace se tedy pohybuje směrem od obecných informací ke 

konkrétnějším datům. Celá teoretická část slouží jako podklad pro část praktickou, která 

v plné šíři doplní poskytnuté teoretické informace o reálné zkušenosti zástupců 

neziskových organizací, které poskytují služby dětem a mládeži. 
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1. Neziskový sektor v ČR 

 

Neziskový sektor tvoří organizace, které jsou založené na jiných motivech, než 

je ekonomický zisk, a veškeré případné zisky vkládají zpět do činnosti organizace. 

NNO jsou autonomní vůči státu a existují téměř ve všech oblastech lidské činnosti. „Do 

neziskového sektoru patří například subjekty poskytující veřejné služby, subjekty 

pracující pro své členy, subjekty financující činnosti ostatních apod.“ 1 NNO pracují v 

mnoha veřejně prospěšných oblastech, jako jsou sociální služby, péče o zdravotně 

postižené, řešení sociálních patologií, ochrana životního prostředí, kultura a ochrana 

kulturních památek nebo sport a rozvoj komunitního života. Různorodost je hlavním 

rysem a silnou stránkou tohoto sektoru, s nímž se obvykle také spojuje řada přínosů pro 

demokratickou společnost. 

Neziskový sektor jako součást občanské společnosti má mnoho definic a 

vymezení. Pro potřeby této práce jsem vybrala pětibodové vymezení neziskových 

organizací Rady Evropy [Fundamental principles … 2003: 5, 18-19]: 

„1. NNO jsou z podstaty věci dobrovolné a samosprávní orgány, a nejsou proto 

předmětem řízení veřejnými autoritami. Mezi NNO jsou zahrnovány asociace, charity, 

nadace, fondy, nezisková sdružení, spolky a společnosti. 

2. NNO jsou orgány založené jednotlivými osobami (s právní subjektivitou i přirozené) 

a skupinami osob. Jejich složení a sféra působnosti může být národní nebo mezinárodní. 

3. NNO jsou většinou organizace, které mají členský charakter, ale není to nezbytné. 

4. NNO nemají jako hlavní cíl zisk. Nerozdělují zisk vzniklý vlastní činností svým 

členům nebo zakladatelům, nýbrž ho využívají pro realizaci svých úkolů a cílů. 

5. NNO mohou být buď neformální organizace, nebo organizace s přiznanou právní 

subjektivitou.“ 2 

 

V ČR je v souvislosti s NNO většinou užíváno užšího vymezení a jsou tímto 

pojmem míněny pouze formálně státem uznané a registrované organizace, které mají 

                                                 
1 Zpráva o neziskovém sektoru v České republice, Zpracovala: Mgr. Tereza Vajdová, PhD. Rada vlády 
pro nestátní neziskové organizace, 2004 
2 NEŠPOROVÁ, Olga, SVOBODOVÁ, Kamila: NNO, podpora rodin a služeb pro rodiny. Praha: 

VÚPSV, 2006 s. 6 
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jednu z následujících právních forem: občanské sdružení, nadace nebo nadační fond, 

obecně prospěšná společnost a církevní právnická osoba. 

Nestátní neziskovou organizací pro potřeby této práce rozumím „neziskovou 

organizaci, která není založená orgánem veřejné správy, ale soukromou, fyzickou nebo 

právnickou osobou, je vnitřně organizovaná a samosprávná, využívá práce 

dobrovolníků a případný zisk investuje do svého poslání“3. 

Neziskový sektor má v českých zemích bohatou tradici. Nadace a spolky měly 

vždy významný podíl na národní, kulturní a politické emancipaci (například národní 

obrození, vznik ČSR v roce 1918, revoluce v roce 1989). Tradice občanské společnosti 

byla přerušena v době totalitních režimů – fašistického a komunistického, kdy byla 

svobodná iniciativa občanů nežádoucí. Za socialismu nezisková autonomní sféra v 

podstatě neexistovala a některé organizace fungovaly jako součást Národní fronty. Po 

roce 1989 začalo v České republice spontánně vznikat množství organizací občanské 

společnosti, nejrůzněji zaměřená občanská sdružení, nadace, nadační fondy či obecně 

prospěšné společnosti.  

 

V uplynulých 15 letech lze vysledovat asi čtyři etapy ve vývoji neziskového sektoru: 

 

V letech 1990 – 1992 se objevily první právní úpravy neziskového sektoru 

(zákon o sdružování a právní úprava nadací) a v založení Nadačního investičního fondu 

(NIF). Vznikla Rada pro nadace jako poradní orgán vlády pro otázky NNO. Liberální 

politika státu v této době vytvořila podmínky k bouřlivému rozvoji neziskového 

sektoru. Do země také vstupovali zahraniční dárci podporující rozvoj neziskového 

sektoru jako součást rozvoje nové demokracie.  

Mezi lety 1993 – 1996 stát dále formoval svůj vztah k neziskovému sektoru 

skepticky a rezervovaně. Velmi dlouho trvalo také přijetí nového zákonu o nadacích. V 

Nadačním investičním fondu vláda vydělila 1 % akcií z privatizace na financování 

nadačního sektoru. Cílem bylo podpořit finanční nezávislost nadací, aby se mohly 

podílet na rozvoji neziskového sektoru.  

                                                 
3 ŠKARABELOVÁ, Simona, JANOUŠKOVÁ, Miroslava, VESELÝ, Michal. Dopady čerpání fondů 

Evropské unie na změny v organizační struktuře nestátních neziskových organizací. 1. vyd. Brno: 

Společnost pro studium neziskového sektoru, 2008, 28 s. ISBN 978–80–904150–1–0, s. 4 
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O vypsání výběrového řízení na příspěvek z NIF rozhodla vláda v roce 1998. 

K jeho uskutečnění a rozdělení prvních 484 milionů korun 38 nadacím Poslaneckou 

sněmovnou Parlamentu ČR došlo o rok později. V roce 2001 proběhla II. etapa 

rozdělení prostředků z NIF. Na základě výběrového řízení bylo 64 nadacím rozděleno 

849,3 milionů korun a podíl na budoucím výnosu z prodeje zbývajících akcií v portfoliu 

NIF.  

Do roku 2001 pak probíhalo období zpřísňování legislativy v neziskovém 

sektoru. Nový zákon o nadacích vede ke konsolidaci nadační sféry, probíhala příprava 

nových zákonů a zpřesňování dotačních pravidel jednotlivých ministerstev. Je obnovena 

činnost Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a jsou rozděleny první finanční 

prostředky z Nadačního investičního fondu. 

V období 2002 – 2004 došlo v neziskovém sektoru v ČR ke dvěma velkým 

změnám. Zaprvé reforma veřejné správy znamenala vznik krajů, které měly značný vliv 

na situaci NNO v regionech. Zadruhé vstup do EU přinesl pracovníkům neziskového 

sektoru výzvu v podobě schopnosti navazovat partnerství a využívat fondy EU.  

První programové období probíhalo v letech 2004-2006 a již v tomto období 

měly neziskové organizace možnost čerpat dotace na svoje aktivity. Česká republika 

měla v Rámci podpory Společenství připravené čtyři sektorové operační programy a 

jeden regionální - Společný regionální operační program (SROP). Neziskové organizace 

čerpaly dotace z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, který byl zaměřen na 

„podporu vysoké a kvalitní úrovně zaměstnanosti založené na kvalifikované a flexibilní 

pracovní síle, včetně integrace ohrožených skupin sociální exkluzí, rovné příležitosti 

pro muže a ženy, rozvoj celoživotního učení a adaptabilitu zaměstnanců a 

zaměstnavatelů na změny ekonomických a technologických podmínek“4. 

Od roku 2007 probíhá již druhé programovací období pro čerpání fondů z EU. 

Neziskové organizace této možnosti využívají. Lze také pozorovat trend nárůstu počtu 

neziskových organizací. Občanská sdružení, nadace a nadační fondy zaznamenávají od 

roku 2008 úbytek významnějších objemů finančních prostředků vhodných na vyrovnané 

financování svých aktivit. 

 

                                                 
4 Strukturální fondy EU [online]. 2004 [cit. 2011-11-19]. Operační programy 2004-2006. Dostupné z 
WWW: http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2004-2006/Operacni-programy 
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1.1 Profese sociálního pedagoga a systémy řízení projektů v rámci neziskového sektoru 

 

V této kapitole se věnuji jednomu z průsečíků, které spojuje neziskový sektor, 

profesi sociálního pedagoga a systému financování aktivit pro děti a mládež. 

Blahoslav Kraus vymezuje profesi sociální pedagoga jako pracovníka, který 

„ řídí a organizuje na profesionální úrovni výchovný proces a působí na jiné (děti, 

mládež i dospělé) ve směru jejich žádoucího optimálního osobnostního rozvoje... ve 

směru integrace, což se specificky týká osob, jež se nacházejí v krizové situaci a 

potřebují odbornou pomoc“ 5.  

Důležité je také vzdělání, které by měl sociální pedagog získat. „ Co se týká 

struktury vzdělávání, musí být koncipováno zaprvé jako kontinuální, celoživotní a 

zadruhé jako široký obor, který zahrnuje všechny odpovídající oblasti s možností další 

specializace.“6 Profese sociálního pedagoga je ze své podstaty interdisciplinární a tato 

diverzita je velkou výhodou. 

Dále pak Kraus rozšiřuje svou teorii o kompetence, které sociální pedagog pro 

svoji každodenní praxi potřebuje – „základem je výbava v oblasti sociální komunikace, 

diagnostiky, vedení dokumentace, využívání metod sociálně pedagogické prevence i 

terapie, ale také dovednosti asertivního řešení problémů, tvorby projektů a v neposlední 

řadě také dovednosti v určitých zájmových oblastech.“7  

Právě schopnost vedení dokumentace a tvorby projektů je jednou z důležitých 

kompetencí pro úspěch na poli pracovním po ukončení studií. Každý absolvent oboru 

sociální pedagogiky bude s ohledem na svoje zájmy nacházet uplatnění v nejrůznějších 

organizacích. Někteří se uplatní ve státní sféře, mnoho z nich však zamíří do 

neziskového sektoru.  

Mnohost a rozmanitost neziskových organizací může těmto absolventům 

poskytnout možnost uplatnit metodologické a teoretické dovednosti nabyté v rámci 

studia. Každý se však bude muset učit organizačním dovednostem, jako právě psaní 

projektů a jejich realizaci.  

                                                 
5 KRAUS, Bohuslav; POLÁČKOVÁ, Věra. Člověk-prostředí-výchova: K otázkám sociální pedagogiky. 
1. Brno: Paido, 2011. 199 s. 34 
6 KRAUS, Bohuslav. Základy sociální pedagogiky. Praha: Portál. 2008, s. 203 
7 KRAUS, Bohuslav; POLÁČKOVÁ, Věra. Člověk-prostředí-výchova: K otázkám sociální pedagogiky. 
1. Brno: Paido, 2011. 199 s. 35 
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Není pochyb o užitečnosti neziskových organizací, které ve své každodenní 

činnosti zajišťují široké spektrum služeb pro děti a mládež. Chod neziskových 

organizací je často doprovázen nedostatkem finančních prostředků. Proto je třeba se o 

systémy financování zajímat – každý pracovník neziskové organizace se dříve či 

později setká s nutností podílet se na zajištění finančních prostředků pro organizaci. 

Nejčastěji se tak děje právě skrze získávání dotací ať už z EU, místní samosprávy, 

nadací či od soukromých dárců. Pracovníci organizace, ať už je jejich kvalifikace 

jakákoliv, se budou podílet na strategii získávání prostředků, na které bude záviset nejen 

jejich vlastní kariéra, ale též budoucnost celé organizace.  

V neposlední řadě je znalost projektů a jejich vedení potřebná i při uplatnění 

sociálního pedagoga ve školství. Školy jsou vedle neziskových organizací významným 

příjemcem dotací z Evropské unie a realizují široké spektrum aktivit, od aktivit 

zaměřených na primární prevenci, přes využití volnočasových aktivit až po vytváření 

nových výukových konceptů a metodik. I v tomto prostředí mohou být tyto organizační 

kompetence potřebné. Sociální pedagog na škole tak může zastávat roli koordinátora 

projektů, jelikož je vybaven komplexním souborem znalostí a dovedností nejen z oblasti 

pedagogiky a psychologie, ale také v oblasti řízení a managementu.  

Je zřejmé, že většinu těchto praktických znalostí pracovník získá v průběhu 

svého pracovního uplatnění, tedy v praxi, ale je důležité, aby byl s tímto tématem 

seznámen již v průběhu studia.  

Proto považuji za důležité se tomuto tématu věnovat a věřím, že by nemělo být 

opomíjeno ani v rámci studia tohoto oboru. Znalost této problematiky může být pro 

absolventa v konkurenčním prostředí trhu práce velkou výhodou. 
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1.2 Role neziskového sektoru v realizaci aktivit pro děti a mládež v ČR 

 

Nestátní neziskové organizace hrají důležitou roli v podpoře rodin tam, kde 

přestávají být rodiny soběstačné a kde je možno ke zvýšení jejich soběstačnosti přispět. 

Jejich výhoda oproti státní sféře spočívá především ve skutečnosti, že mají bližší vztah 

k praxi, a to zejména na lokální úrovni. Jsou mnohem flexibilnější než státní instituce a 

vykazují hlubokou znalost potřeb svých klientů, které se snaží naplňovat. 

Dá se říci, že neziskové organizace vznikají tzv. zdola. Aktivity, kterými se 

zabývají, jsou určovány potřebami klientů, pro které organizace primárně vznikly. 

Většina neziskových organizací, jakožto sebeorganizující se hnutí, se snaží artikulovat 

hodnoty, sdružovat se, pěstovat solidaritu a prosazovat své zájmy. To platí jak pro malá 

občanská sdružení, např. spolky rodičů postižených dětí, tak pro větší a zavedené 

neziskové organizace, které se věnují službám pro děti a mládež (například programy 

sociální integrace, které realizuje společnost Člověk v tísni8). 

Další výhodou neziskových organizací je jejich profesionalizace. Většina 

pracovníků NNO má pro výkon své práce optimální vzdělání a praxi. Z důvodů 

omezených finančních prostředků jsou totiž NNO nuceny vybírat své zaměstnance 

velmi pečlivě tak, aby nedocházelo k plýtvání penězi. 

Neziskové organizace (platí i pro NNO v oblasti služeb pro děti a mládež) plní 

v demokratické společnosti tři funkci. Tou první je poskytování služeb pro klienty, 

druhou je prosazování zájmů. „Jejím prostřednictvím přispívají NNO do veřejné a 

politické diskuse, do politického rozhodování a výkonu vládnutí.“9 Třetí funkcí je pak 

budování komunity, tedy „posilování skupin,…nebo podpora sociální inkluze a 

integrace.“10 

Neziskové organizace v ČR realizují aktivity pro široké spektrum klientů. Děti a 

mládež jsou jednou z významných cílových skupin. Nejčastěji svým klientům z této 

cílové skupiny neziskové organizace poskytují volnočasové aktivity, vzdělávání, 

sociální a psychologické poradenství a služby sociální prevence. 

                                                 
8 Více informací o programech sociální integrace: Člověk v tísni [online]. 2006 [cit. 2011-11-12]. Projekty 
sociální integrace. Dostupné z WWW: http://www.clovekvtisni.cz/index2.php?id=113 
9 Pospíšil Miroslav, Neumayer Michaela, Škarabelová Simona, Malý Ivan, Meyer Michael, Schneider 
Ulrike. Neziskové organizace a jejich funkce v demokratické společnosti. 1. vyd. Brno: Společnost pro 
studium neziskového sektoru, 2009, 32 s. ISBN 978–80–904150–3–4 s. 10 
10 tamtéž 
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1.3 Vymezení služeb pro děti a mládež poskytovaných neziskovými organizacemi 

 

Pro potřeby této práce bylo využito vymezení služeb NNO podle Nešporové a 

Svobodové z publikace NNO, podpora rodin a služeb pro rodiny, vydané VÚPSV Praha 

v roce 2006. 

Cílem této části je vytvořit přehled o neziskových organizacích, jejich cílových 

skupinách a službách, které jim NNO poskytují. Na základě cílových skupin klientů 

byly organizace rozděleny na ty, jež se věnují především fungující rodině, dále na ty, 

které se zaměřují na osoby nacházející se v obtížné životní situaci, a organizace, jejichž 

cílovými skupinami jsou skupiny osob ohrožené sociálním vyloučením.11 

Mnoho organizací zaměřuje svoji pozornost na služby pro fungující rodiny. 

Základním cílem je udržet stávající pozitivní situaci a zajišťovat prevenci případných 

negativních jevů. Jedním z příkladů cílové skupiny těchto služeb mohou být matky na 

mateřské a rodiče na rodičovské dovolené. Pro ně jsou často zřizována nejrůzněji 

zaměřená mateřské centra. Základním cílem mateřských center je umožnit matkám či 

otcům malých dětí vyjít z izolace, kam se celodenní péčí o dítě dostávají, posilovat tím 

mateřskou a rodičovskou roli, pomoci rodičům udržovat profesní orientaci, případně 

kontakt se zaměstnáním, posilovat jejich sebevědomí a usnadnit zvykání malých dětí na 

kolektiv. Dá se říci, že takto zaměřené organizace si kladou obecně za cíl podporovat 

zdravý rodinný život ve všech jeho fázích. 

Další skupinou, na kterou se zaměřují neziskové organizace v ČR, jsou osoby 

nacházející se v obtížné životní situaci. Mezi základní okruhy činnosti pro tuto cílovou 

skupinu patří mimo jiné vyhledávání týraných a jinak sociálně ohrožených dětí, 

poskytování neodkladné pomoci těmto dětem a komplexní péče o ně, dále 

psychosociální poradenství, pomoc dětem vyrovnat se s traumatizujícími prožitky a 

situacemi, pomoc dětem s psychickými problémy, snaha řešit školní a výchovné 

problémy dětí i konflikty mezi rodiči a dětmi, poskytování nebo zprostředkování 

poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dětí a podobně. 

 

                                                 
11 Na podobně vymezené ohrožené skupiny obyvatel se ve své strategii zaměřuje Národní akční plán 
sociálního začleňování na léta 2004-2006, s. 16-18, 27-30, 46-49., Ministerstvo práce a sociálních 
věcí [online]. 2010 [cit. 2011-11-12]. Národní akční plán sociálního začleňování 2008 - 2010. Dostupné z 
WWW: http://www.mpsv.cz/cs/9119 
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Další významnou cílovou skupinou je riziková mládež. Neziskové organizace 

zaměřené na tuto cílovou skupinu poskytují zejména služby, jako je terénní sociální 

práce, poradenství, volnočasové aktivity, provozování nízkoprahových kontaktních 

center (na klienty jsou kladeny minimální nároky při vstupu - účast není podmíněna 

přihláškou, placením příspěvků, pravidelnou docházkou apod.), streetwork (zaměřené 

na drogově závislou nebo drogami ohroženou mládež) nebo realizování probačních 

programů. Všeobecně lze říci, že tyto organizace realizují nejčastěji projekty v oblasti 

prevence sociálně patologických jevů. 

Pro osamělé matky nebo otce s dětmi (případně pro těhotné ženy) bývají 

nejčastěji budovány azylové domy, kde tyto osoby v mimořádně náročné či krizové 

životní situaci získají sociálně-právní, výchovné a psychologické poradenství (případně 

zprostředkovávají kontakty na psychology a jiné odborníky) a jsou jim nabídnuty 

nejrůznější aktivizační služby. 

Je třeba zmínit, že mnoho neziskových organizací je zaměřeno na pomoc a 

podporu dospělým osobám, které se nacházejí v obtížné životní situaci. Nejčastěji jsou 

těmto osobám poskytovány informace a poradenství (sociální, právní, rodinné), 

případně další formy pomoci (např. krizová intervence, terapie, hmotná pomoc, 

nouzové ubytování). Mezi klienty těchto organizací patří osoby s velmi širokou škálou 

problémů. 

V neposlední řadě jsou významnou skupinou klientů v neziskových organizacích 

osoby ohrožené sociálním vyloučením.12 Organizace zaměřené na pomoc zdravotně 

postiženým dětem a jejich rodinám si kladou za cíl poskytovat podporu a usnadnit těmto 

rodinám a především dětem jejich situaci, rozvíjet schopnosti a dovednosti postižených 

dětí (a tím pokud možno přispívat ke zlepšování jejich zdravotního a psychického stavu 

a kvality jejich života) a integrovat je do většinové společnosti.  

 

                                                 
12 O metodách práce s rizikovou mládeží více v publikaci: MATOUŠEK, O.; MATULOVÁ, A.; 

KOPOLDOVÁ, B.; CHALUPOVÁ, J.; HALÍK, T. Práce s rizikovou mládeží. Praha. Portál. 1996, nebo 

v publikaci HAVRDOVÁ, E.: Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v oblasti prevence kriminality 

a sociálního začlenění mládeže. Praha: Centrum pro veřejnou politiku, 2006 
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Podpora bývá poskytována prostřednictvím informačních a poradenských center, 

denních stacionářů, středisek rané péče, sdružováním rodičů a přátel zdravotně 

postižených osob, zřizováním půjčoven speciálních pomůcek a zajišťováním osobní 

asistence (rezidenční nebo terénní). 

Další cílovou skupinou jsou děti žijící mimo původní rodinu. Mezi službami, 

které poskytují takto zaměřené organizace, je například podpora a služby pro děti z 

dětských domovů, pomoc dětem při opouštění dětských domovů po dovršení zletilosti, 

vyhledávání náhradních rodin pro opuštěné děti a podpora pěstounských rodin. 

Specifickou skupinou klientů NNO v ČR jsou Romové. Organizace, které se na 

tuto cílovou skupinu zaměřují, se podílejí na vytváření podmínek ke zvyšování a 

prosazování sociálního, kulturního, vzdělanostního, ekonomického a pracovního 

potenciálu Romů. Příslušníci této etnické menšiny mohou využít služeb informačních, 

poradenských a vzdělávacích center, ve kterých působí též terénní sociální pracovníci. 

Z tohoto výčtu aktivit a cílových skupin je zřejmé, že neziskové organizace 

v České republice zastávají důležitou roli v péči a podpoře nejen osobám v kritických 

životních situacích, ale také osobám sociálně či zdravotně znevýhodněným. Neziskové 

organizace vyvíjí svoji činnost tam, kde vzniká poptávka po jejich službách.  

Za obzvláště důležitou funkci neziskových organizací považuji jejich příspěvek 

k budování komunity. „Budování komunity spočívá v integraci jedince nebo skupiny do 

větší skupiny nebo širšího prostředí a ve vytváření společenství nebo aliancí na základě 

určitého tématu nebo sdíleného území.“ 13  

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 POSPÍŠIL, Miroslav, NEUMAYER, Michaela, ŠKARABELOVÁ, Simona, MALÝ, Ivan, MEYER 

Michael, SCHNEIDER, Ulrike: Neziskové organizace a jejich funkce v demokratické společnosti. 1. vyd. 

Brno: Společnost pro studium neziskového sektoru, 2009, 32 s. ISBN: 978–80–904150–3–4, s. 23 

 



 22 

 

1.4 Projekty neziskového sektoru ve vzdělávání a v práci s mládeží 

 

Koncept projektu ve vzdělávání nejvíce rozvinul americký myslitel John Dewey 

(1859–1952), autor „učení praxí“ (angl. learning by doing). Podle něj má projekt čtyři 

předpoklady: 

• proces společenské reflexe, který tvaruje jeho růst a vývoj; 

• pozorování poměrů v prostředí, v němž má být realizován; 

• znalost toho, co se stalo v podobných situacích v minulosti; 

• přístup, který slučuje pozorování přítomnosti a znalost z minulosti, a tak identifikuje 

jejich význam. 

Z toho vyplývá, že projekt je metodou, která nám umožňuje přenést se od 

nápadu k akci a při níž dochází ke strukturaci různých fází tohoto procesu. Metoda 

projektu má za cíl změnit prostředí, ve kterém koná, a formuje se v určitém 

společenském, prostorovém a časovém kontextu. Projekt má zároveň vzdělávací rozměr 

a umožňuje lidem učit se zkoušením různých věcí, v neposlední řadě je produktem 

kolektivní činnosti. 

Z uvedeného popisu projektu jako metody je zřejmé, že se projekt jako metoda 

práce ve svých základních principech výrazně neodlišuje od projektu jako metody řízení 

a organizace práce a aktivit pro děti a mládež. 

Pro neziskové organizace, které se věnují aktivitám pro děti a mládež, je 

možnost realizovat projekty příležitostí naučit se využívat nové metody práce, 

koncipovat vlastní práci skrze nové postupy.  

Projekt jako metodu práce je třeba chápat v širších souvislostech, než jen jako 

zdroj financí. Jedná se o cílenou práci s dětmi a mládeží, která vychází z hluboké 

znalosti stavu prostředí a směřuje k jasně daným, veřejně prospěšným cílům. 

Organizace, které si tuto metodu práce osvojí, nejenže mohou nabízet svým 

klientům kvalitní služby, ale též rozvíjí vlastní potenciál.  

Stejně jako projekt ve školním prostředí i projekt v prostředí neziskových 

organizací poskytuje všem svým účastníkům obohacení v nejen rovině kognitivní, ale 

též v rovině specifických dovedností, zejména v oblasti komunikace a mezilidských 

vztahů.  
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Projekty ze své podstaty umožňují a podporují interdisciplinární spolupráci 

nejen na úrovni školy nebo organizací, ale propojují tyto organizace a instituce mezi 

sebou. Partnerství mezi organizacemi může mít i mezinárodní přesah, a sloužit tak 

přenosu dobré praxe a know-how při vzdělávání a práci s dětmi a mládeži ve školách i 

v neziskových organizacích. 

Zajímavou ukázkou propojení institucí je například projekt Klíče pro život, který 

realizuje Národní institut dětí a mládeže a který je financován z EU. Je zaměřen na 

pedagogické pracovníky, pracovníky pracující s dětmi a mládeží v NNO a v neposlední 

řadě na děti a mládež.  

Tento projekt je zaměřen na rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a 

neformálním vzdělávání, tedy v rámci mimoškolních aktivit. Dále je zaměřen na trvalý 

a udržitelný rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání, založený na uznávání 

výsledků zájmového a neformálního vzdělávání v procesu celoživotního učení. 

„Cílem klíčové aktivity Uznávání neformálního vzdělávání je propojit formy 

vzdělávání nestátních neziskových organizací dětí a mládeže a NNO pracující s dětmi a 

mládeží, které pracují s dětmi a mládeží celoročně ve volném čase, se vzděláváním v 

organizacích podobného typu, a zajistit tak uznatelnost kvalifikace pracovníků napříč 

různými právními a organizačními formami. Klíčová aktivita UNV poskytne prostor pro 

vytvoření vzdělávacích programů samotnými NNO. Základem pro vytváření 

vzdělávacích programů budou navržené minimální kompetenční profily (MKP). 

Vzdělávací programy budou ověřeny v NNO. Nutným předpokladem pro udržitelnost 

vzdělávacích programů je inovativnost myšlenky uznávání neformálního vzdělávání v 

NNO a nutnost přizpůsobit se trhu práce a potřebám současnosti.“14 

Tento projekt je tedy zajímavým příkladem propojení instituce Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy s neziskovým sektorem a pedagogickou veřejností.  

 

 

 

 

                                                 
14 Národní institut dětí a mládeže [online]. 2011 [cit. 2011-11-19]. Klíče pro život. Dostupné z WWW: 
<http://www.nidm.cz/projekty/realizace-projektu/klice-pro-zivot/uznavani-neformalniho-vzdelavani>. 
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1.5 Vymezení základních pojmů souvisejících s projekty EU 

 

Realizace projektů v neziskovém sektoru je často spojena s potřebou osvojit si 

základní terminologii, která je v rámci projektového cyklu běžně využívána. Pro 

objasnění fungování projektů financovaných z ESF zde předkládám základní pojmy 

související s realizací projektů. Tato terminologie bude v dalších částech této práce 

využívána nejen v teoretické části, ale zejména v části praktické, ve výpovědích 

zástupců jednotlivých organizací realizujících projekty pro děti a mládež. 

 

Projekt 

Termín projekt má v této době mnoho různých významů. „Projektem v kontextu 

fondů EU se rozumí konkrétní, ucelený, podrobně rozpracovaný projektový záměr, 

který je součástí projektové žádosti. Projekt v sobě zahrnuje soubor aktivit směřujících 

k dosažení předem stanoveného a jasně definovaného cíle a je limitován určitým časem 

a rozpočtem.“15 Zpracování projektu je často pro neziskové organizace v oblasti služeb 

pro děti a mládež složité, protože jejich pracovníci mají zpravidla výbornou 

pedagogickou průpravu nutnou pro každodenní práci s dětmi a mládeží, ale chybí jim 

některé schopnosti administrativní. Aby se organizace mohla pokusit získat pro svoje 

aktivity pro děti a mládež finanční prostředky z EU, musí být tzv. oprávněným 

žadatelem. 

 

Oprávněný žadatel (příjemce podpory) 

Ve znění operačního programu jsou pro každou oblast podpory vymezeni tzv. 

oprávnění žadatelé, případně příjemci podpory. Obvykle se jedná o obecné 

vyjmenování možných typů žadatelů. V oblasti služeb pro děti a mládež se tedy jedná o 

občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy. Mnoho 

projektů zaměřených na děti a mládež zejména v oblasti volnočasových aktivity 

realizují školy.  

Aktivity, které mohou být podpořeny z fondů EU, musí odpovídat jednotlivým 

prioritním osám konkrétních operačních programů. 

                                                 
15  Strukturální fondy EU [online]. 2007 [cit. 2011-11-12]. Slovník pojmů. Dostupné z WWW: 
<http://www.strukturalni-fondy.cz/glosar/abecedni-seznam-pojmu> 
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Prioritní osa 

Prioritní osa určuje, kdo je cílovou skupinou projektu (např. děti a mládež) a 

jaké rámcové aktivity je třeba pro tuto cílovou skupinu realizovat. „Základní oblasti 

rozvoje, jejichž realizací jsou naplňovány specifické cíle, jsou definovány jako tzv. 

prioritní osy. Prioritní osou v operačním programu se rozumí jedna z priorit strategie 

skládající se ze skupiny operací, které spolu vzájemně souvisejí a mají konkrétní 

měřitelné cíle.“16 

Prioritními osami jsou například aktivní politiky trhu práce, sociální integrace a 

rovné příležitosti, veřejná správa a veřejné služby, mezinárodní spolupráce. V každé 

z těchto prioritních os je prostor pro služby pro děti a mládež a jejich zlepšování. Děti a 

mládež jsou tedy definovány jako cílové skupiny. 

 

Cílová skupina 

Cílovou skupinou rozumíme „…skupinu obyvatel, která je dotčena realizací 

projektu a má z něj užitek: účastníci rekvalifikačních kurzů, turisté, etnické menšiny, 

podnikatelé apod.“17 Cílovou skupinou, se kterou pracují neziskové organizace v oblasti 

služeb pro děti a mládež, jsou například děti z fungujících rodin, zdravotně postižené 

děti, zanedbávané, týrané, zneužívané děti, děti žijící mimo původní rodinu (pěstounská 

péče, dětské domovy apod.), riziková mládež, matky na mateřské a rodiče na 

rodičovské dovolené nebo osamělé matky či otcové s dětmi.  

Prospěšnost jakékoliv služby pro děti a mládež se v oblasti projektů 

financovaných z EFS měří různými kritérii, jedním z nejdůležitějších jsou však tzv. 

monitorovací indikátory. 

 

 

 

 

 

                                                 
16  Strukturální fondy EU [online]. 2007 [cit. 2011-11-12]. Slovník pojmů. Dostupné z WWW: 
<http://www.strukturalni-fondy.cz/glosar/abecedni-seznam-pojmu>. 
17 Strukturální fondy EU [online]. 2007 [cit. 2011-11-12]. Slovník pojmů. Dostupné z WWW: 
<http://www.strukturalni-fondy.cz/glosar/abecedni-seznam-pojmu>. 
Evropský sociální fond [online]. 2008 [cit. 2011-11-12]. Operační programy 2007-2013.  
Dostupné z WWW: http://www.esfcr.cz/07-13 
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Monitorovací indikátory (monitorovací ukazatele) 

Indikátory slouží pro monitorování průběhu a výsledku realizace projektů, 

oblastí podpory, prioritních os a programů vzhledem ke stanoveným cílům. Každá 

organizace, která realizuje projekt podpořený z prostředků ESF, je povinna v rámci 

žádosti o podporu doložit monitorovací ukazatele projektu, a zejména uvést kvantifikaci 

vybraných indikátorů. Monitorovacími indikátory projektů zaměřených na děti a mládež 

bývá počet podpořených osob v rámci cílové skupiny, tedy dětí a mládeže. Nezisková 

organizace musí doložit přesné údaje o těchto počtech. Aby tyto údaje odpovídaly 

realitě, musí v organizaci probíhat nepřetržitý proces monitorování všech aktivit. 

 

Monitorování 

Monitorování je soustavnou činností, která probíhá během celého trvání 

projektu. Tento důležitý proces je potřeba vykonávat svědomitě, protože může dané 

neziskové organizaci pomoci se strukturováním služeb pro děti a mládež do budoucna. 

„Monitorování je nedílnou součástí jak programového, tak projektového cyklu. Cílem 

monitorování je průběžné zjišťování pokroku v realizaci projektů a porovnávání 

získaných informací s výchozím předpokládaným plánem.“18 Výsledkem monitorování 

je vždy ucelená informace o chodu a fungování aktivit. Monitorování následuje 

evaluace. 

 

Evaluace 

Termín evaluace je běžně užíván a i v kontextu realizace projektů pro děti a 

mládež znamená hodnocení. „Evaluace může být definována jako proces, který zkoumá 

nakládání s finančními prostředky veřejných rozpočtů a napomáhá hospodárnosti při 

jejich čerpání.“19 Obzvláště u projektů, které pracují s lidmi a jejichž cílem je vytvořit 

systém služeb pro děti a mládež, je proces evaluace zásadní složkou projektu, jelikož 

pravidelné hodnocení dopadu projektu může organizaci poskytnout důležité informace 

pro zlepšování služeb. Výsledky evaluace projektových aktivit se pak zapracovávají do 

dalších fází v rámci celkové doby realizace projektu. 

                                                 
18  Strukturální fondy EU [online]. 2007 [cit. 2011-11-12]. Slovník pojmů. Dostupné z WWW: 
<http://www.strukturalni-fondy.cz/glosar/abecedni-seznam-pojmu>. 
19  Strukturální fondy EU [online]. 2007 [cit. 2011-11-12]. Slovník pojmů. Dostupné z WWW: 
<http://www.strukturalni-fondy.cz/glosar/abecedni-seznam-pojmu>. 
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Doba realizace projektu 

U projektů zaměřených na poskytování služeb pro děti a mládež je ideální dobou 

realizace 2 a více let tak, aby aktivity a služby, které se podaří díky projektu nastartovat, 

byly cílové skupině představeny a v průběhu realizace projektu upravovány pro její 

potřeby.  

„Doba realizace projektu se liší dle typu projektu a dle operačních programů. 

Pohybuje se zpravidla od několika měsíců až po několik let. Maximální doba realizace 

projektu se však řídí obecným pravidlem n+2 (tj., že projekt se musí zrealizovat nejdéle 

do dvou let).“20  

Po uplynutí doby realizace projektu je potřeba nastavit další aktivity pro děti a 

mládež tak, aby byly po ukončení projektu udržitelné. 

 

Udržitelnost projektu 

„Udržitelnost je doba, po kterou musí příjemce podpory udržet výstupy projektu. 

K udržení výstupů projektu se příjemce podpory zavazuje ve smlouvě o financování. 

Efekty projektu musí být udrženy v nezměněné podobě po dobu pěti let ode dne 

podpisu smlouvy mezi žadatelem a řídícím orgánem.“21 

Zejména je třeba zajistit udržitelnost projektu právě v případě služeb pro děti a 

mládež tak, aby bylo možné tyto služby poskytovat i po ukončení dotace. V případě 

služeb pro ohrožené děti a mládež je toto klíčovým problémem. 

 

Horizontální priority (témata) 

Do realizace politiky ESF byly zahrnuty dva hlavní horizontální cíle: udržitelný 

rozvoj (dosahování rovnováhy mezi ekonomickou, sociální a environmentální oblastí) a 

rovné příležitosti (rovnost mužů a žen, odstraňování diskriminace na základě pohlaví, 

rasy, etnického původu, náboženského vyznání, světového názoru, zdravotního 

postižení, věku nebo sexuální orientace). 

                                                 
20  Strukturální fondy EU [online]. 2007 [cit. 2011-11-12]. Slovník pojmů. Dostupné z WWW: 
<http://www.strukturalni-fondy.cz/glosar/abecedni-seznam-pojmu>. 
21  Strukturální fondy EU [online]. 2007 [cit. 2011-11-12]. Slovník pojmů. Dostupné z WWW: 
<http://www.strukturalni-fondy.cz/glosar/abecedni-seznam-pojmu>. 
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Obě zmíněná horizontální témata musí být dodržována ve všech aspektech práce 

a aktivitách NNO pro děti a mládež. Druhotným dopadem je tedy výchovné působení 

nad rámec aktivit a služeb. 

2. Evropský sociální fond 

 

Regionální politika EU vytváří rámec pro financování širokého spektra projektů. 

Jejím cílem je podpořit hospodářský růst ve členských státech Unie a zároveň vyrovnat 

hospodářské i sociální rozdíly mezi 271 evropskými regiony. Rámec této politiky, 

takzvané programové období, se obměňuje jednou za sedm let. 

  „Strukturální fondy jsou nástrojem politiky hospodářské a sociální soudržnosti 

(HSS) k dosahování ekonomické a sociální soudržnosti (koheze) Evropské unie. 

Prostředky z těchto fondů jsou určeny na pomoc méně rozvinutým regionům, regionům 

potýkajícím se strukturálními problémy a na podporu adaptace a modernizace politik, 

systémů vzdělávání a odborné přípravy zaměstnanosti.“22  

V současné době operuje Evropská unie se třemi strukturálními fondy. Mezi ně 

patří Evropský fond pro regionální rozvoj, fond soudržnosti a Evropský sociální fond. 

Právě ESF je zdrojem financí pro tzv. měkké projekty, tedy projekty sociální, zaměřené 

na podporu vzdělávání a rozvoj v oblasti lidských zdrojů.  

Evropský sociální fond (ESF) je jedním strukturálních fondů EU. Jeho 

prostřednictvím se realizují cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Podporuje 

rozvojové projekty v oblastech zaměstnanosti a lidských zdrojů (například 

rekvalifikace, sociální integrace, vzdělávání apod.). Svých cílů dosahuje mimo jiné 

posilováním sociálních programů členských států EU, podporou projektů 

napomáhajících rizikovým skupinám obyvatel (mladí nezaměstnaní, zdravotně 

postižení), podporou rovných příležitostí na trhu práce a podporou zlepšování mobility 

pracovních sil v rámci EU. 

Každý ze strukturálních fondů Evropské unie má stanové své dlouhodobé cíle. 

V případě evropského sociálního fondu jsou těmito cíli „pomoc nezaměstnaným lidem 

při vstupu na trh práce, rovné příležitosti pro všechny při přístupu na trh práce, sociální 

                                                 
22  Euractiv.cz [online]. 2011 [cit. 2011-11-12]. Budoucnost kohezní politiky EU po roce 2013. Dostupné 
z WWW: http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/link-dossier/budoucnost-kohezni-politiky-eu-po-roce-
2013-000078 
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začleňování, pomoc lidem ze znevýhodněných sociálních skupin při vstupu na trh práce, 

celoživotní vzdělávání, rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly, zavádění 

moderních způsobů organizace práce a podnikání, zlepšení přístupu a účasti žen na trhu 

práce a boj se všemi formami diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s trhem 

práce.“23 

Naplňování těchto všeobecných cílů mají v dikci jednotlivé členské země 

prostřednictvím přerozdělování prostředků širokému spektru organizací, včetně 

organizací neziskového sektoru.  

V současnosti se nacházíme v programovém období 2007-2013 s přesahem do 

roku 2015, kdy by měly být ukončeny všechny podpořené projekty.  

Množství finančních prostředků, které může Česká republika čerpat z ESF 

v programovacím období 2007-2013, činí 3,8 mld. EUR. Základními programy 

Evropského sociálního fondu v programovém období 2007-2013, které umožňují 

čerpání prostředků z ESF v oblasti lidských zdrojů v období 2007-2013 v České 

republice a hlavním městě Praze, jsou: 

 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) 

Operační program Praha – Adaptabilita (OPPA) 

 

Každému z těchto programů se budu konkrétně věnovat v následující kapitole.  

Z těchto operačních programů jsou podporovány projekty například v těchto prioritách: 

• speciální programy pro osoby se zdravotním postižením, děti, mládež, etnické 

menšiny a další znevýhodněné skupiny obyvatel, 

• rozvoj vzdělávacích programů včetně distančních forem vzdělávání, 

• zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, 

• zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti 

řízení a personální politiky, 

• stáže studentů, pedagogů a vědeckých pracovníků v soukromém a veřejném 

sektoru a další. 

                                                 
23 Evropský sociální fond [online]. 2008 [cit. 2011-11-12]. Operační programy 2007-2013. Dostupné z 
WWW: http://www.esfcr.cz/07-13 
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Orgánem zodpovědným za řízení pomoci z ESF v ČR je Ministerstvo práce a 

sociálních věcí, které je zároveň řídícím orgánem Operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost – jednoho ze tří českých operačních programů pro čerpání finanční 

pomoci z Evropského sociálního fondu. Dalším řídícím orgánem je Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy, které má v gesci Operační program Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost. Třetí Operační program Praha – Adaptabilita řídí Magistrát 

hlavního města Praha. 

O finanční podporu z ESF mohou žádat všechny organizace zřízené v souladu s 

právním řádem ČR a fyzické osoby, které jsou schopny zpracovat a předložit kvalitní 

projekty. Přesné vymezení žadatele je vždy uvedeno v konkrétní výzvě k předkládání 

projektů. 

Hlavními kritérii při posuzování projektů vypracovaných žadateli je jejich 

soulad s prioritami a oblastmi podpory jednotlivých programů a soulad s textem výzvy. 

Zpracované projekty musí respektovat principy podpory rovných příležitostí, 

udržitelného rozvoje, informační společnosti a místních iniciativ.  

Neziskové organizace aktivní v oblasti poskytování služeb pro děti a mládež 

využívají možnosti financování svých projektů ze všech tří výše zmíněných operačních 

programů. Možnostem využití dotací z jednotlivých operačních programů se budu 

věnovat v následující kapitole. 

 Neziskové organizace zastávají v souvislosti s čerpáním dotací z EU dvě role, 

které přinášejí veřejný prospěch společnosti: 

„Jako poskytovatelé služeb jsou příjemci pomoci (podle své vlastní působnosti v 

různých oborech činnosti). Jako součást občanské společnosti se podílejí na kontrole 

transparentnosti, otevřenosti a spravedlnosti procedur, které se využívají při rozdělování 

veřejných zdrojů. NNO dále hrají významnou roli jako hlídači dobrého využívání 

finančních prostředků ze SF, kvality projektů i transparentnosti při využívání 

prostředků.“ 24 

                                                 
24 Občanská společnost [online]. 2008 [cit. 2011-11-19]. Finanční podpora z EU, strukturální fondy. 
Dostupné z WWW: Http://obcan.ecn.cz/index.shtml?w=e&x=264985> 
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2.1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost a aktivity pro děti a mládež 

 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro období 2007-2013 

je zaměřený na zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího 

vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení 

podmínek ve výzkumu a vývoji. OPVK využívají zejména školy za účelem zkvalitnění 

vzdělávacích služeb, ale též k rozšíření portfolia volnočasových aktivit pro žáky. Právě 

volnočasové a vzdělávací aktivity jsou stěžejní činností i neziskových organizací, které 

tuto možnost využívají. Stejně jako OPLZZ je i OPVK zaměřen na podporu regionů, a 

lze z něj tedy financovat jen projekty, které podpoří cílovou skupinu v jednotlivých 

krajích ČR. 

OPVK se zaměřuje na tyto specifické cíle: 

„Rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení 

klíčových kompetencí absolventů garantující uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení 

jejich motivace k dalšímu vzdělávání.  

Inovace v oblasti terciárního vzdělávání směrem k větší flexibilitě a kreativitě 

absolventů uplatnitelných ve znalostní ekonomice, zatraktivnění podmínek pro výzkum 

a vývoj a k vytvoření komplexních a efektivních nástrojů, které by podporovaly 

inovační proces jako celek. 

Posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru 

konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje ČR prostřednictvím podpory 

dalšího vzdělávání jak na straně nabídky, tak poptávky.  

Vytvoření moderního, kvalitního a efektivního systému celoživotního učení 

prostřednictvím rozvoje systému počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání včetně 

propojení těchto jednotlivých částí systému celoživotního učení.“ 25  

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je určen pro žadatele 

s cílovou skupinou v jednotlivých krajích ČR mimo Prahu. 

OPVK je zaměřený na zlepšování úrovně vzdělávání v ČR. Proto z něj nejčastěji 

čerpají finance školy a školská zařízení. Prostor pro neziskové organizace, které se 

zaměřují na poskytování služeb pro děti a mládež, je ale v oblasti podpory rovných 

příležitostí dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V 

                                                 
25 Prováděcí dokument k OPVK, Vydalo MŠMT ČR, Verze k 9. 6. 2011 
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rámci této oblasti podpory by měly být podporovány projekty těch neziskových 

organizací, jejichž aktivity se soustředí převážně na děti a žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Významnou aktivitou pro naplnění principu rovných 

příležitostí je rozvoj systému poradenství a asistenčních služeb.  

 

2.2 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost a aktivity pro děti a mládež 

 

Tento operační program je neziskovými organizacemi často využíván. Dotace 

z něj čerpají nejen organizace zaměřené na děti a mládež, ale též organizace, jejichž 

cílovou skupinou jsou osoby ohrožené sociální exkluzí. 

„Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost pro období 2007-2013 je 

zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, 

profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do 

společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených 

oblastech.“26  

Děti a mládež jsou jednou z nejvýznamnějších cílových skupin tohoto 

operačního programu, nejen v rámci problematiky integrace dětí a mládeže ze sociálně 

slabších rodin, ale též v oblasti péče o děti odcházející z dětských domovů či 

mladistvých ohrožených delikvencí. 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost podporuje také aktivity pro děti 

a mládež zaměřené na nové formy zaměstnání, jako způsob vytváření podmínek pro 

uplatnění žen a mladých lidí na trhu práce (zkrácený úvazek, rotace na pracovním místě 

nebo sdílení pracovního místa aj.) za účelem zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných 

osob nebo osob ohrožených na trhu práce prostřednictvím efektivního a cíleného využití 

nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti. Lze z něj též financovat programy na 

podporu a pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením nebo osobám sociálně 

vyloučeným, a to formou jednak přímé podpory těchto osob, jednak formou zvyšování 

kvality a dostupnosti sociálních služeb pro tyto osoby včetně posilování místních 

partnerství. 

 

                                                 
26 Prováděcí dokument OPPA 2007-2013, vydalo MPSV, 2007 
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Zvláštní pozornost je věnována příslušníkům romských komunit a migrantům a 

dalším skupinám z odlišného sociokulturního prostředí. Sociální začleňování 

znevýhodněných skupin obyvatelstva je podpořeno zejména prostřednictvím podpory 

subjektů poskytujících sociální a poradensko-informační služby vedoucí k integraci do 

trhu práce a do společnosti. Důraz je také kladen na rozvoj systému sociálních služeb, 

zejména cestou dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků působících v 

sociálních a poradensko-informačních službách 

Jednou z cílových skupin OPLZZ jsou osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené 

sociálním vyloučením, zejména osoby se zdravotním postižením, děti, mládež a mladí 

dospělí, etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí, imigranti a 

azylanti, osoby bez přístřeší, osoby závislé na návykových látkách, osoby opouštějící 

zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, osoby opouštějící výkon trestu 

odnětí svobody, oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, 

osoby komerčně zneužívané, osoby pečující o osobu blízkou a osoby ze sociálně 

vyloučených romských lokalit. 

Prostor pro práci neziskových organizací je v této oblasti velmi rozsáhlý a NNO 

v ČR v této oblasti hrají důležitou roli právě v poskytování služeb ohroženým dětem a 

mládeži.  

Stejně jako OPVK i tento operační program je určen pro žadatele s cílovou 

skupinou v regionech v ČR. 
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2.3 Operační program Praha - Adaptabilita a aktivity pro děti a mládež 

 

Operační program Praha - adaptabilita pro období 2007-2013 je určen na 

podporu projektů zaměřených na vzdělávání, sociální integraci, podporu zaměstnanosti 

a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji. Účastníci těchto projektů musí být z 

Prahy (dopad projektů na území hl. m. Prahy), zatímco jejich realizátoři (např. 

vzdělávací instituce) mohou být z jakéhokoliv regionu ČR. OPPA se zaměřuje na 

vzdělávání a boj proti sociálnímu vyloučení. 

„Cílem tohoto programu je podpořit profesní potenciál zaměstnanců, pomoci 

lidem, kterým ve vstupu na trh práce brání nějaká překážka, a v neposlední řadě 

investovat do rozvoje škol, nových studijních programů a vzdělávání učitelů.“  27 

Tento operační program integruje zaměření na sociální problematiku s podporou 

vzdělávání. Proto je hojně využíván nejen pražskými neziskovými organizacemi, 

bohužel však nemůže uspokojit potřeby všech, a proto je pro NNO těžké se k dotacím 

na jejich aktivity pro děti a mládež dostat. 

Z názvu tohoto operačního programu vyplývá, že je zaměřen výhradně na cílové 

skupiny osob z hlavního města Prahy. Není možné čerpat z něj prostředky na podporu 

cílových skupin z jiných regionů ČR.  

Pro cílovou skupinu žáci a studenti je určena prioritní osa Modernizace 

počátečního vzdělávání. Hlavním cílem je zde podobně jako u OPLZZ a OPVK 

podpora žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami – podpora začlenění 

znevýhodněných žáků a studentů (např. sociálně znevýhodněných, zdravotně 

znevýhodněných a zdravotně postižených) do vzdělávacích programů škol běžného 

typu; podpora motivačních programů žáků a studentů jako prevence předčasného 

opouštění vzdělávacího systému; podpora individualizace vzdělávání nadaných žáků a 

studentů. 

 

                                                 
27 Prováděcí dokument OPPA 2007-2013, vydalo MPSV, 2007 
Www.prahafondy.cz [online]. 2011 [cit. 2011-11-12]. Operační program Praha Adaptabilita. Dostupné z 
WWW: http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html 
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2.4. Výhledy do budoucna – evropské fondy po roce 2013 

 

V současnosti probíhá již druhé programovací období, ve kterém Česká 

republika čerpá dotace z EU, konkrétně pak z Evropského sociálního fondu (blíže o 

jednotlivých operačních programech dále). Tyto dotace umožnily mnoha organizacím 

rozšířit svoji činnost, zaměřit svoje úsilí na pomoc klientům a díky dlouhodobým a 

rozsáhlým projektům se stát alespoň na čas nezávislým na získávání grantů z prostředků 

státní sféry či soukromých donorů.  

V rámci všech operačních programů EU je nejméně schválených prostředků 

určeno pro kraje a nestátní neziskový sektor. 

Politika strukturálních fondů bude po roce 2013 pokračovat, nicméně zřejmě 

bude také pokračovat pro neziskový sektor poměrně nepříznivý trend, a to posilování 

příležitostí čerpání dotací pro podnikatelské subjekty na straně jedné a snižovaní 

prostředků, které skrze ESF a OPVK míří do neziskového sektoru a škol, na straně 

druhé. Přitom paradoxně, vezmeme-li v potaz, že hlavním cílem je vyrovnávání resp. 

snižování rozdílů mezi jednotlivými členskými státy, pak školy a NNO hrají v tomto 

procesu nezastupitelnou roli. 

V listopadu 2010 zveřejnila Evropská komise Pátou zprávu o ekonomické, 

sociální a územní soudržnosti, která oficiálně odstartovala diskusi k budoucnosti 

evropských fondů v příštím programovacím období po roce 2013.   

Základním strategickým dokumentem na úrovni EU důležitým pro tvorbu 

rozvojových priorit politiky soudržnosti po roce 2013 je Strategie Evropa 2020 

(schválená Evropskou radou v roce 2010), která je růstovou strategií EU pro 

nadcházející desetiletí. Zaměřuje se na další směřování EU v hospodářské oblasti, 

zvyšování konkurenceschopnosti, nalezení sociální stability a respektování životního 

prostředí.  

Mezi priority ČR do dalšího období patří mimo jiné podpora sociálního 

začleňování, boje s chudobou a systému péče o zdraví. „Hlavním cílem je zejména 

sociální prevencí snižovat sociální vyloučení s důrazem na začleňování 
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znevýhodněných resp. ohrožených skupin obyvatelstva do trhu práce a jednak zlepšovat 

životní styl a zdravotní stav populace.“ 28 

Tematické oblasti priority jsou podpora sociálního začleňování a boje 

s chudobou (specificky se pak jedná o služby sociální prevence a zvýšení dostupnosti 

služeb pro děti a rodinu) na straně jedné a podpora systému péče o zdraví na straně 

druhé. 

 

3. Další formy financování aktivit neziskového sektoru pro děti a mládež 

 

Financování služeb pro děti a mládež v neziskovém sektoru nezávisí pouze na 

získávání dotací z EU. Neziskové organizace fungovaly i před vstupem ČR do EU a 

budou existovat i po období, ve kterém čerpáme prostředky z ESF. Proto je potřeba, aby 

měly neziskové organizace, které působí v oblasti poskytování služeb pro děti a mládež, 

zajištěno vícezdrojové financování svých aktivit. Existuje několik možností, jak finance 

získat. V této práci se zmíním nejdříve o celosvětově rozšířeném konceptu společenské 

odpovědnosti firem, dále se pak budu věnovat konkrétním možnostem získávání 

finančních prostředků se zaměřením na popis využití dané možnosti organizací pro děti 

a mládež. 

V této kapitole si nekladu za cíl popsat všechny další způsoby financování 

aktivit neziskových organizací. Kapitola slouží pouze jako ukázka dalších možností, 

které neziskové organizace mají a které hojně využívají. 

 Financování nestátních neziskových organizací má vícezdrojový charakter, jako 

optimální se uvádí takový systém financování (platí i pro aktivity pro děti a mládež), 

kdy 1/3 prostředků generuje nezisková organizace svým vlastním provozem (například 

díky sociálnímu podnikání – viz dále), 1/3 prostředku získá skrze dary od jednotlivců či 

firem a 1/3 tvoří granty a dotace z veřejných prostředků. Tento model je však ne vždy 

možné realizovat, mnoha organizacím v ČR se nedaří získávat prostředky od 

jednotlivců a firem.  

 

                                                 
28 Euractiv.cz [online]. 2011 [cit. 2011-11-12]. Budoucnost kohezní politiky EU po roce 2013. Dostupné 
z WWW: http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/link-dossier/budoucnost-kohezni-politiky-eu-po-roce-
2013-000078 
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3.1 CSR – společenská zodpovědnost firem 

 

Evropská komise ve své tzv. zelené knize definuje společenskou zodpovědnost 

firem (angl. corporate social responsibility) jako „ dobrovolné integrování sociálních a 

ekologických aspektů do každodenních firemních operací a interakcí s firemními 

stakeholders“ (Green paper 2011). „ Jedná se ve své podstatě o koncept, podle něhož se 

firmy rozhodnou dobrovolně přispívat k lepší společnosti a čistšímu životnímu 

prostředí.“29 Tento koncept umožňuje neziskovým organizacím navazovat hlubší 

partnerství s firmami v ČR. Spolupráce byznysu a neziskového sektoru je pokládána za 

jednu z cest k udržitelnému financování NNO, a tím pádem k udržitelnosti jeho aktivit 

do budoucna. 

Neziskové organizace mohou využívat konceptu CSR mnoha cestami. 

V posledních letech začíná mnoho neziskových organizací využívat tzv. firemního 

dobrovolnictví. V praxi to znamená, že zaměstnanci firmy pracují pro neziskovou 

organizaci jako dobrovolníci (NNO nenese podíl na jejich platu, ten zajišťuje vysílající 

firma). „Díky této aktivitě dochází v rámci CSR k efektivnímu propojení komerčního a 

neziskového sektoru.“30 

Dalším prostředkem spolupráce je tzv. firemní filantropie. „Nejčastější formou 

projevu firemní filantropie je v ČR především finanční podpora, při níž konkrétní firma 

přímo daruje finanční prostředky na podporu veřejně prospěšného projektu.“31 

Firemní filantropii využívají i neziskové organizace v oblasti služeb pro děti a 

mládež. Firmy vypisují výběrové řízení na podporu nerůznějších projektů, nejčastěji se 

zaměřují na projekty zaměřené na péči o ohrožené děti a mládež, osoby se zdravotním 

či mentálním postižením. Většina nadnárodních firem již svoji CSR strategii úspěšně 

realizuje. „Chceme přispět k tomu, aby svět byl místem, kde lidská solidarita není cizím 

pojmem a kde jsou sociálně zodpovědné aktivity firem běžným standardem.“32 

 

                                                 
29 KULDOVÁ, Lucie. Společenská odpovědnost firem: Etické podnikání a sociální odpovědnost v praxi. 
1. Plzeň: Kanina, 2010. 189 s., s. 18 
30 tamtéž s. 94 
31 tamtéž, s. 29 
32Nadace Vodafone [online]. 2011 [cit. 2011-11-12]. O nadaci Vodafone. Dostupné z WWW: 
http://www.nadacevodafone.cz/cs/o-nas/o-nadaci-vodafone.shtml 
 



 38 

3.2 Veřejné sbírky a soukromé dárcovství 

 

Jedním z významných zdrojů, prostřednictvím kterého získávají neziskové 

organizace finanční prostředky na svoji činnost, je pořádání veřejných sbírek. Veřejnou 

sbírkou rozumíme „získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od 

předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, 

zejména humanitární nebo charitativní, rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, nebo 

ochrana kulturních památek, tradic nebo životního prostředí.“33  

          O konání veřejné sbírky má veřejnost možnost se dovědět a získat další informace 

na Ministerstvu vnitra, které vede ze zákona centrální evidenci sbírek. „Dle dostupné 

evidence veřejných sbírek deklaruje značná část sbírek charitativní a humanitární 

účel.“34  

V současné době je v České republice evidováno cca 2 000 veřejných sbírek.  

Veřejná sbírka může pomoci neziskové organizaci financovat její aktivity (vč. aktivit 

pro děti a mládež), je však potřeba, aby byla doprovázena kampaní za vyhledávání a 

udržení dárců.  

Soukromé dárcovství35 je jeden z dalších způsobů vícezdrojového financování, 

postavený na principech solidarity mezi jednotlivci. 

Jedná se o formu neziskového sektoru jednotlivcem, na základě různé motivace. 

Uveďme například motivaci utilitární, při které hraje roli očekávání dárce, že jeho 

výkon (dárcovství) bude jednou oplacen, dále motivaci familiérní, vycházející ze 

zkušenosti dárce s konkrétní neziskovou organizací a jejími projekty, kterým důvěřuje a 

je přesvědčen o jejich potřebnosti. „Dárce může být v kontaktu s lidmi, kteří potřebují 

pomoci, s lidmi, kteří pořádají veřejnou sbírku, či je osobně zainteresován na výsledku 

nějakého projektu.“36 

 

                                                 
33Verejnesbirky.cz [online]. 2005 [cit. 2011-11-12]. Veřejné sbírky. Dostupné z WWW: 
http://www.verejnesbirky.cz/index.php?cmd=page&id=15 
34 HLADKÁ, M. Neziskové organizace jako pořadatelé veřejných sbírek. Grantis, 2008, roč. XVI, č. 5, 
s. 20 
35 Hladká, Marie; Šinkyříková, Tereza Dárcovství v očích veřejnosti. 1. vyd. Brno: Společnost pro 
studium neziskového sektoru, 2009, 24 s. ISBN 978–80–904150–4–1 
36 Hladká, Marie; Šinkyříková, Tereza Dárcovství v očích veřejnosti. 1. vyd. Brno: Společnost pro 
studium neziskového sektoru, 2009, 24 s. ISBN 978–80–904150–4–1, s. 7 
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Normativní motivace pak „charakterizuje takové dárcovství, které vychází z 

vnitřních norem a pravidel jednotlivce. Normativní motivace je součástí zásad jedince. 

V určitých případech mohou být tyto morální imperativy vyvozeny z křesťanské 

morálky, jsou součástí náboženského přesvědčení.“37  

Specifickou kategorii tvoří negativní ad-hoc motivace. S tímto druhem motivace 

se nejčastěji setkáváme při pouličních kampaních organizací, jako je Člověk v tísni, 

Amnesty International atd. Zahrnuje situace, kdy byl jednotlivec nečekaně požádán o 

dar a tento dar poskytnul. 

V současnosti mají zájemci o přispění do veřejných sbírek možnost orientovat se 

v portfoliu služeb neziskových organizací v rámci projektu Daruj správně. „Hlavním 

cílem projektu je rozvoj a stimulace osobního dárcovství a angažovanosti veřejnosti 

do neziskových projektů. Snahou je co nejvíce zkrátit cestu mezi dárci a neziskovými 

organizacemi.“38 Projekt realizuje Fórum dárců, jediné celorepublikové sdružení 

zastřešující dárce v České republice.  

3.3 Sociální podnikání 

 

Sociální podnikání je realizací všeobecného konceptu sociální ekonomiky. 

„Sociální ekonomika se zpravidla vymezuje jako alternativa vůči veřejnému sektoru. 

V současnosti jsou sociální ekonomice připisovány další funkce včetně řešení problémů 

sociálního státu nebo zmírňování následků současné ekonomické krize. Sociální 

ekonomika má významnou úlohu v místních podmínkách, neboť bezprostředně reaguje 

na konkrétní potřeby a problémy občanů a vychází z kolektivní iniciativy.“39 

Základním smyslem sociálního podnikání je provozování aktivit prospívajících 

nejen společnosti, ale též specifickým skupinám osob. „Sociální podniky vznikají 

„zdola“ zájmem a dobrovolným rozhodnutím občanů, mohou vytvářet nová pracovní 

místa a zaměstnávat osoby ze znevýhodněných sociálních skupin.“40 

 

                                                 
37 Hladká, Marie; Šinkyříková, Tereza Dárcovství v očích veřejnosti. 1. vyd. Brno: Společnost pro 
studium neziskového sektoru, 2009, 24 s. ISBN 978–80–904150–4–1, s. 7 
38 Darujspravne.cz [online]. 2011 [cit. 2011-11-12]. O projektu Daruj správně. Dostupné z WWW: 
http://darujspravne.cz/o-projektu 
39 SKOVAJSA, Marek. Občanský sektor: Organizovaná občanská společnost v České republice. 1. 
Praha : Portál, 2010. 370 s., s. 289 
40 tamtéž, s. 304 
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Sociální podnikání řeší prostřednictvím samostatné podnikatelské aktivity a 

účasti na trhu otázky zaměstnanosti, sociální soudržnosti a místního rozvoje a svou 

činností podporuje solidární chování, sociální začleňování a růst sociálního kapitálu 

zejména na místní úrovni s maximálním respektováním trvale udržitelného rozvoje. 

Základním prvkem sociálního podnikání je zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu 

práce.  

Mezi tyto osoby patří podle § 33 Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. 

zejména: 

a)fyzické osoby se zdravotním postižením; 

b) fyzické osoby do 20 let věku; 

c) těhotné ženy, kojící ženy a matky do devátého měsíce po porodu; 

d) fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku; 

e) fyzické osoby starší 50 let věku; 

f) fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle 

než 5 měsíců; 

g) fyzické osoby, které potřebují zvláštní pomoc; těmito osobami se rozumí zejména 

fyzické osoby, které se přechodně ocitly v mimořádně obtížných poměrech nebo které v 

nich žijí, fyzické osoby společensky nepřizpůsobené, fyzické osoby po ukončení 

výkonu trestu odnětí svobody nebo po propuštění z výkonu ochranného opatření 

zabezpečovací detence a fyzické osoby ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí. 

  Neziskové organizace zaměřené na služby pro děti a mládež mohou využívat 

této možnosti a financovat tak projekty pro děti mládež. Sociální podnikání samotné pak 

může být službou pro mládež jako takovou, a to tehdy, podporuje-li zaměstnávání 

mladistvých, kteří spadají do jedné z výše popsaných kategorií.      

Zajímavým příkladem sociálního podnikání je Ethnocatering41 občanského 

sdružení Inbáze, zaměřený na získávání finančních prostředků na služby pro migranty 

(mimo jiné i na projekty pro děti a mládež) pomocí nabízení cateringu pro nejrůznější 

akce.  

 

 

                                                 
41  Inbáze Berkat [online]. 2011 [cit. 2011-11-12]. Ethnocatering. Dostupné z WWW: 
http://inbaze.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=64 
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3.4 Další fundraisingové aktivity neziskového sektoru 

 

Neziskové organizace zaměřené na poskytování služeb pro děti a mládež mají 

možnost realizovat nejrůznější tzv. fundraisingové aktivity.  

„Jeho potřebnost vznikla tím, že naprostá většina klientů NNO nebyla a není 

schopna pokrýt 100% nákladů spojených se službami, které jim tyto organizace 

poskytují. Ve světovém průměru vlastní příjmy od klientů a příznivců pokrývají něco 

kolem 50% ročního obratu NNO, ale toto procento se významně mění se zaměřením 

konkrétní NNO i s tím, v jaké zemi se nachází. Organizace, která připravuje programy 

pro děti a rodiče v Holandsku, má jistě více vlastních příjmů než sirotčinec v Iráku. Aby 

NNO mohla své služby nadále poskytovat a rozvíjet, potřebuje zdrojů víc. Část nákladů 

může ušetřit díky bezplatné pomoci dobrovolníků (opět v závislosti na tom, kde a čím 

se zabývá, v průměru kolem 30%). Zbytek zdrojů, který není většinou bezvýznamný, 

musí získat jinak – fundraisingem.“42 

Může se jednat o nejrůznější sportovní aktivity (např. pražská organizace 

Nadační fond Prague Post43 realizuje 2x ročně charitativní softballový turnaj, z jehož 

výtěžků financuje své aktivity zaměřené na podporu vzdělávání v České republice). 

Fundraisingové aktivity mají být jak výdělečné, tak osvětové a informativní.  

Dalším příkladem fundraisingu na podporu aktivit pro děti a mládež jsou například 

benefiční koncerty. V České republice probíhá několik benefičních koncertů ročně, 

pořádá je například Linka bezpečí, Nadační fond Českého rozhlasu (Světluška), 

Nadační fond Impuls, Nadace Jedličkova ústavu a další. 

Mezi benefiční akce patří prodejní výstavy, festivaly, hudební, výtvarné a 

divadelní programy, aukce, tomboly, sportovní akce, ale také různé výlety či obědy a 

večeře. 

Úspěšnost těchto aktivit závisí na profesionalitě jejich koordinace, ale též na 

nalezení dostatečně vysokého počtu podporovatelů konkrétní neziskové organizace. 

 

                                                 
42Marketing journal [online]. 2009 [cit. 2011-11-12]. Fundraising. Dostupné z WWW: http://www.m-
journal.cz/cs/aktuality/fundraising__s387x5077.html 
43 Nadační fond Prague Post [online]. 2011 [cit. 2011-11-12]. Softballový charitativní turnaj. Dostupné z 
WWW: http://www.ppef.cz/cz/softball-charity-tournament/ 
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4. Závěr teoretické části 

  

 Neziskové organizace si za dobu svého působení v ČR získaly stabilní pozici. 

Své služby poskytují v nejrůznějších oblastech od ekologie, přes výchovu a vzdělávání 

až po sociální služby. Neziskové organizace vznikají z potřeby členů komunit, a jsou 

proto blízkým partnerem jejich členů.  

 Poskytování všech služeb je spojeno s potřebou financovat provoz organizace, 

zejména pak schopnost zaplatit pracovníkům za odvedenou práci. Jednou z možností, 

které neziskové organizace mají, je využití dotací z Evropského sociálního fondu. Od 

vstupu ČR do EU probíhá již druhé programové období, a to od roku 2007 do roku 

2013. Navazuje na první programovací období, které probíhalo od roku 2004-2006, 

v rámci něhož bylo též možné čerpat dotace na projekty neziskového sektoru. 

V současném programovém období se rozdělují dotace skrze operační programy. 

Neziskové organizace využívají zejména Operační program Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost, Operační program rozvoje lidských zdrojů a Operační program 

Praha - adaptabilita.  

 Je velký rozdíl mezi možnostmi čerpání dotací organizací z Prahy a z regionů, 

které mají za účelem snižování rozdílů k dispozici větší množství finančních prostředků. 

Organizace v Praze mají možnost čerpat pouze z jednoho operačního programu, regiony 

mají operačních programů více. 

 Neziskové organizace využívají této možnost k financování svých aktivit. Proces 

získání dotace je však složitý a kromě ovládnutí náročné administrace je třeba osvojit si 

též specifický slovník tzv. projektového jazyka. 

 Pokud se organizaci nepodaří získat na své aktivity dotace z EU, má další 

možnosti financování v rámci své fundraisingové strategie. Tuto strategii musí mít 

každá organizace, která chce být v prostředí občanské společnosti v ČR životaschopná. 

 Dalšími možnostmi financování aktivit pro děti a mládež jsou například veřejné 

sbírky, sociální podnikání nebo využití projektů v rámci tzv. společenské odpovědnosti 

firem. Tyto prostředky jsou však v porovnání s financemi z EU minimální a často 

nedostačující na pokrytí všech nákladů spojených s aktivitami organizace pro děti a 

mládež. 
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II. Empirická část 

 

Významnou součástí této práce je empirická část, která se opírá o teoretické 

poznatky a informace a zároveň je vhodně ilustruje na konkrétních případech. Tato 

empirická část si neklade za cíl zmapovat neziskové organizace pro děti a mládež v celé 

jejich šíři a mnohosti, ale na příkladu několika organizací, které se věnují službám pro 

děti a mládež, ilustruje současný trend získávání dotací pro neziskové organizace 

z Evropského sociálního fondu, včetně nejrůznějších fenoménů, které tento trend 

doprovázejí.  

Pro účely této práce byla vybrána expertní šetření a případové studie, které se 

vzájemně vhodně doplňují a podporují. Obě části následuje analýza a její závěry. 

Empirická část této práce je zpracována jako kvalitativní výzkum. “Kvalitativní 

výzkum je proces zkoumání jevů a problémů v autentickém prostředí s cílem získat 

komplexní obraz těchto jevů založený na hlubokých datech a specifickém vztahu mezi 

badatelem a účastníkem výzkumu. Záměrem výzkumníka provádějícího kvalitativní 

výzkum je za pomoci celé řady postupů a metod rozkrýt a reprezentovat to, jak lidé 

chápou, prožívají a vytvářejí sociální realitu.“ 44 Forma kvalitativního výzkumu byla pro 

tuto práci vybrána na základě zformulovaného výzkumného problému.  

Cíl výzkumu byl rozdělen na 3 dílčí cíle. Prvním, intelektuálním cílem je popsat 

a analyzovat vliv projektů financovaných z ESF na kvalitu služeb pro děti a 

mládež v neziskovém sektoru v ČR. Tento cíl vychází z přesvědčení, že se jedná o 

důležité, dosud nezmapované téma, a proto výsledky tohoto šetření významnou měrou 

přispějí k odborné diskusi na toto téma. Druhým, praktickým cílem tohoto šetření je 

skrze sběr a analýzu dat poskytnout všem zájemcům o toto téma jak z prostředí 

akademického, tak z prostředí neziskového sektoru výsledky této práce, a 

zprostředkovat tak nejen popis stávající situace, ale též výhled do budoucna. Třetím, 

personálním cílem je propojit studijní a pracovní zaměření autorky. 

Všechny cíle byly pečlivě vybírány tak, aby vzájemně tvořily synergii a aby 

dosahování jednotlivých cílů zároveň podporovalo dosažení cílů ostatních.  

 

                                                 
44 ŠVAŘÍČEK, Roman; ŠEĎOVÁ, Klára. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 
2007. 375 s., s. 17 
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Teoretický rámec této práce je popsán v první části. Shrnuje poznatky dostupné 

v literatuře a výsledky podobných výzkumů. Jak již bylo řečeno, teoretická část uvádí 

čtenáře do dané problematiky a slouží jako podklad pro část empirickou. „…jako velice 

produktivní se jeví strategie nedbat na hranice jednotlivých společenských věd a 

studovat zvolené téma interdisciplinárně“ 45. Právě interdisciplinární přístup je pro tuto 

práci typický a pro úplný vhled do dané problematiky nezbytný. 

Teoretický rámec této práce je základem pro formulaci výzkumného problému. 

Hlavní výzkumný problém byl formulován takto: Vliv projektů financovaných z ESF na 

kvalitu služeb pro děti a mládež v neziskovém sektoru. Tento výzkumný problém byl 

formulován tak, aby odpovídal cílům tohoto šetření a celé koncepci této práce 

Hlavní výzkumnou otázkou této práce je: „Mají projekty financované z ESF 

vliv na kvalitu služeb pro děti a mládež v neziskovém sektoru?“ 

Tato výzkumná otázka byla vybrána na základě formulování výzkumného 

problému, a je tak zcela v souladu s tématem a cílem této práce. 

 

Hlavní výzkumnou otázku pak doplňují výzkumné otázky vedlejší: 

Jaké jsou možnosti neziskových organizací pro čerpání financí z ESF na projekty 

pro děti a mládež? 

Jak ovlivňují činnost NNO působících v oblasti poskytování služeb pro děti a 

mládež projekty financované z ESF? 

Jaké jsou možnosti udržitelnosti pedagogicko-výchovných aktivit po ukončení 

realizace projektu? 

 

Vedlejší výzkumné otázky budou zodpovězeny prostřednictvím expertního šetření. 

 

Kvalitativní výzkum potvrdí, či vyvrátí předpoklad, že projekty financované 

z Evropského sociálního fondu měly a mají pozitivní vliv na kvalitu aktivit pro d ěti 

a mládež v neziskovém sektoru. 

 

 
                                                 
45 ŠVAŘÍČEK, Roman; ŠEĎOVÁ, Klára. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 

2007. 375 s., ISBN: 978-80-7367-313-0 s. 22 
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1. Expertní šetření 

 

Empirická část této práce je rozdělena na expertní šetření a případové studie 

jednotlivých neziskových organizací zaměřených na služby pro děti a mládež. Expertní 

šetření navazuje na teoretické základy popsané v předchozí části této práce a je 

mezičlánkem mezi teorií a praxí. Zároveň poskytuje náhledy na toto téma z několika 

úhlů, a podporuje tak diverzifikovaný a mnohostranný pohled, o který tato práce usiluje.  

 

1.1 Cíle a metody expertního šetření 

 

Cílem expertního šetření je poskytnout odborný náhled na problematiku činnosti 

neziskových organizací pro děti a mládež a jejich možnosti čerpání dotací z ESF. 

Úlohou expertního šetření v této práci je vytvořit plynulý přechod mezi teoretickými, 

obecnými informacemi a praktickými, konkrétními daty získanými v rámci případových 

studií.  

Expertní řešení navazuje na teoretickou část, kterou doplňuje o vědomosti a 

zkušenosti jednotlivých expertů na danou problematiku. Metodou tohoto šetření je 

strukturovaný rozhovor a analýza získaných informací. „Cílem hloubkového a 

strukturovaného rozhovoru je získat detailní a komplexní informace o studovaném 

jevu.“ 46 

Pro toto expertní šetření byli jeho účastníci vybíráni tak, aby reprezentovali jak 

oblast praktickou, tak oblast teoretickou a akademickou. Experti byli vybíráni na 

základě svých zkušeností s neziskovým sektorem a projekty financovanými z ESF.  

Na tomto místě je třeba dodat, že vzhledem k tomu, že se jedná o relativně nové 

téma, které vyvstalo z potřeby hodnotit proces využívání dotací z EU v neziskovém 

sektoru v ČR, není v našem prostředí mnoho expertů, kteří by se mohli k této 

problematice vyjadřovat.  

 

 

 

                                                 
46 ŠVAŘÍČEK, Roman; ŠEĎOVÁ, Klára. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 
2007. 375 s., s. 13 
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Existují instituce, které se věnují neziskovému sektoru (například Centrum pro 

výzkum neziskového sektoru nebo Agentura pro neziskový sektor), ty se ale většinou 

věnují ekonomickým analýzám.  

Hodnocení reálných dopadů na kvalitu aktivit neziskových organizací pro děti a 

mládež se zatím žádná z těchto aktivit nezhostila. Tato práce si tedy klade za cíl mimo 

jiné podpořit veřejnou debatu na toto téma. 

Experti byli dotazováni na 7 okruhů otázek z oblasti neziskového sektoru v ČR a 

možnosti financování služeb pro děti a mládež z prostředků EFS (viz příloha č. 2).  

Otázky, které byly expertům kladeny, byly formulovány na základě stanovených 

dílčích výzkumných otázek. Odpovědi na tyto dílčí otázky jsou tedy zformulovány na 

základě výsledků tohoto expertního šetření. 

 

Otázky pokládané expertům v rámci tohoto šetření byly formulovány na základě 

těchto východisek: 

 

1. Nestátní neziskové organizace působící v oblasti služeb pro děti a mládež v období 

2007-2013 využívaly možnosti čerpání dotací z ESF. 

2. Využívání dotací z ESF má pro tyto NNO dopady jak pozitivní, tak negativní. 

3. Dotace z EU jsou časově omezené a organizace, které tyto dotace využívají, budou 

muset po ukončení programovacího období 2007-2010 hledat jiné cesty, jak zabezpečit 

realizaci svých aktivit pro děti a mládež z jiných zdrojů. 

 

V závěru expertního šetření jsou tyto předpoklady podrobeny srovnání se 

získanými informacemi.  

Výsledky této analýzy slouží jako podklad pro navazující případové studie. 

Poskytují platformu pro širší uchopení celé problematiky a poskytují věcný úvod 

k případovým studiím.  
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1.2 Účastníci expertního šetření 

 
Experti byli vybíráni tak, aby jejich profesní zaměření odpovídalo potřebám této práce. 

Všichni účastníci expertního šetření souhlasili se zveřejněním svých jmen. 

Jitka Lášková je absolventkou Filozofické fakulty UK. Věnovala se tvorbě 

vzdělávacích programů určených převážně pro základní a střední školy. Téměř dvacet 

let se podílí na prezentaci a popularizaci vědy ve spolupráci s vysokými školami a 

ústavy Akademie věd ČR. Zabývá se řešením evropských projektů a věnuje se také 

spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi. 

Zdenka Horajsová se dlouhodobě angažuje v neziskovém sektoru, a to zejména 

v oblasti aktivit pro děti a mládež. V současnosti koordinuje projekt „Začlenění mládeže 

ohrožené sociální vyloučením do společnosti a na trh práce“ pro děti z dětských 

domovů a pěstounských rodin v Informačním středisku Mikuláš.. V roce 2009 

pracovala v neziskové organizaci Centrum pro veřejnou politiku jako asistentka 

projektu „Vzdělávání v oblasti přenosu nejlepší praxe prevence kriminality a sociálního 

začlenění mládeže“. Cílovou skupinou byli pedagogové ZŠ a SŠ. V roce 2008 pracovala 

pro Českou zemědělskou univerzitu v Praze – Institut tropů a subtropů jako lektorka a 

vedoucí rozvojového projektu „Centrum zemědělského vzdělávání v provincii Bié, 

Angola“. Projekt byl určen pro studenty střední školy ve věku 14 – 30 let.  

 PhDr. Václav Trojan, Ph.D., působí jako vedoucí katedry Centrum školského 

managementu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze od roku 2009. 

Problematice vzdělávání řídících pracovníků ve školství se věnuje od roku 2003, kdy po 

absolvování bakalářského studijního oboru školský management začal působit jako 

tutor distančního vzdělávání a lektor modulu Řízení pedagogického procesu. Dále 

působil jako vedoucí krajského studijního střediska Brno v národním projektu ESF 

Úspěšný ředitel. Od roku 1992 do roku 2009 pracoval jako ředitel gymnázia a zároveň 

jeho zřizovatel. Je autorem studijních textů pro obory Školský management a 

Management vzdělávání, věnuje se oblasti řízení pedagogického procesu a oblasti 

kompetencí řídících pracovníků ve školství, svoje výsledky publikuje v odborném tisku 

a prezentuje na vědeckých konferencích v České republice i v zahraničí. 
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1.3 Analýza a vyhodnocení expertního šetření 

 

 Cílem provedeného expertního šetření bylo zodpovědět vedlejší výzkumné 

otázky týkající se neziskových organizací, které se zabývají aktivitami pro děti a 

mládež. Experti měli možnost se vyjádřit k širokému spektru fenoménů týkajících se 

neziskového sektoru a aktivit pro děti a mládež.  

 Toto expertní šetření bylo též obohaceno účastí odborníků z oblasti vědy a 

školství, které se též podílí na realizaci projektů financovaných z ESF. Školy často řeší 

podobné problémy jako neziskové organizace a srovnání škol a neziskových organizací 

přináší zajímavé úhly pohledu. Školy nejčastěji čerpaly a čerpají finanční prostředky na 

vybavení (např. interaktivní tabule), vzdělávání pedagogických pracovníků či žákovské 

výjezdy. 

  Lze konstatovat, že na většinu otázek panuje mezi experty shoda. V žádné 

z položených otázek nedošlo mezi experty k výraznější názorové konfrontaci. Na 

některé otázky ohledně výhledů do budoucnosti neziskového sektoru a udržitelnosti 

aktivit pro děti a mládež nebylo možné odpovědět, jelikož ani oslovení experti nevědí, 

jaká bude situace v Evropské unii po ukončení současného programového období, tedy 

po roce 2014. 

  Jako hlavní pozitivní vliv projektů financovaných z ESF na neziskové 

organizace udávají experti shodně možnost realizovat aktivity, které by bez těchto 

prostředků realizovat nemohli. Z pohledu klienta je tento vliv zásadní a klient jako 

ústřední prvek v práci organizace jednoznačně z těchto projektů profituje. 

 Hlavním negativním vlivem je pak problém udržitelnosti aktivit . Nejen 

vysoký počet neziskových organizací u nás, ale také jejich nejasná struktura a 

neexistující systém stabilního financování otevírá otázku, zda bude možné aktivity pro 

děti a mládež do budoucna udržet. Experti udávají možnosti dalšího financování, jako je 

zpoplatnění služeb nebo využívání jiných dotačních titulů, ale také vyjadřují obavy nad 

množstvím financí, které mohou neziskové organizace těmito způsoby získat. 
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Pro potřeby této práce byly výpovědí expertů analyzovány metodou otevřeného 

kódování. „Kódování obecně představuje operace, pomocí nichž jsou údaje rozebrány,  

konceptualizovány a složeny novým způsobem. 47. Byly stanoveny 3 kategorie a 9 

kódů. Jednotlivé kategorie a jim přiřazené kódy byly stanoveny na základě 

zformulovaných vedlejších výzkumných otázek.  

 

Vedlejší výzkumná otázka I. 

 

Jaké jsou možnosti neziskových organizací realizujících aktivity pro děti a mládež 

v oblasti čerpání financí z ESF?  

Pro tuto vedlejší výzkumnou otázku byla zformulována kategorie „Širší 

souvislosti“, v rámci které byly identifikovány tyto hlavní kódy: 

 

Kód č. 1 společenské okolnosti 

Kód č. 2 operační programy ESF 

Kód č. 3 vztah neziskového sektoru a škol 

 

Vedlejší výzkumná otázka II. 

 

Jak ovlivňují činnost NNO působících v oblasti poskytování služeb pro děti a 

mládež projekty financované z ESF?  

Pro tuto vedlejší výzkumnou otázku byla zformulována kategorie „Projekty a 

aktivity pro děti a mládež“, v rámci které byly identifikovány tyto hlavní kódy: 

 

Kód č. 4 pozitivní dopady 

Kód č. 5 personální náklady a zajištění  

Kód č. 6 administrativní zátěž 

 

 

 
                                                 
47 ŠVAŘÍČEK, Roman; ŠEĎOVÁ, Klára. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 

2007. 375 s., ISBN: 978-80-7367-313-0, s.211 
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Vedlejší výzkumná otázka III. 

 

Jaké další způsoby financování využívají neziskové organizace v oblasti služeb pro 

děti a mládež? 

Pro tuto vedlejší výzkumnou otázku byla zformulována kategorie „Dlouhodobé 

financování aktivit pro děti a mládež“, v rámci které byly identifikovány tyto hlavní 

kódy: 

 

Kód č. 7 další formy financování 

Kód č. 8 udržitelnost aktivit 

Kód č. 9 dlouhodobé plánování aktivit 

 

Analyzované rozhovory byly rozděleny na tematické jednotky podle 

stanovených kódů. Tyto jednotky pak byly sloučeny do jednotlivých kategorií, 

odpovídajících vedlejším výzkumným otázkám. Rozhovory s experty byly analyzovány 

skrze „šablonu“ stanovených kritérií a kódů.  

Dále pak bylo využito tematického kódování, zaměřeného na tři klíčové 

kategorie – vedlejší výzkumné otázky. „ Výzkumná otázka (ať už základní nebo 

specifická) tvoří pomyslné síto, skrze které data ´pasírujeme´“48 

Odpovědi na tyto výzkumné otázky zahrnují body, které zmiňují všichni experti, 

ale též jednotlivé fenomény, které se v jejich výpovědích navzdory předpokladům 

neobjevují, či které jsou zmiňovány jen okrajově.  

Výsledek expertního šetření bude dále podroben srovnání s výsledkem 

případových studií. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 ŠVAŘÍČEK, Roman; ŠEĎOVÁ, Klára. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 
2007. 375 s., ISBN: 978-80-7367-313-0, s.215 
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Vedlejší výzkumná otázka I. 

Jaké jsou možnosti neziskových organizací realizujících aktivity pro děti a mládež 

v oblasti čerpání financí z ESF?  

Pro tuto vedlejší výzkumnou otázku byla zformulována kategorie „Širší 

souvislosti“, v rámci které byly identifikovány tyto hlavní kódy: 

 

Kód č. 1 společenské okolnosti 

Kód č. 2 operační programy ESF 

Kód č. 3 vztah neziskového sektoru a škol 

 

Kód č. 1 společenské okolnosti 

 

Pro celkové porozumění problematice neziskových organizací, které se věnují 

aktivitám pro děti a mládež, je dle vyjádření expertů potřeba ujasnit si celkový rámec 

problematiky pomáhání a roli občanského sektoru v České republice. V minulosti 

nebylo třeba tolika různých systémů pomoci - pomoc a služby týkající se dětí a mládeže 

si poskytovali lidé vzájemně v rámci rodin a kde nepomohla rodina, převzal roli stát. 

V současnosti můžeme sledovat trendy, jako je rozpad rodiny, chudoba, sociální 

vyloučení, které je třeba řešit. Mnohdy však řešení začíná stát posouvat na neziskové 

organizace, ačkoliv by toto mělo být jeho úkolem. 

V období, ve kterém se nyní nacházíme, tedy období celosvětové krize 

finančních trhů, je pro neziskové organizace velmi náročné najít způsob, jakým 

dlouhodobě financovat svoje aktivity. Málokteré organizaci se podaří najít spolehlivého, 

a hlavně štědrého partnera, např. z oblasti podnikání. Je třeba si uvědomit, že Evropské 

unii „docházejí peníze“ a že se to projeví i v oblasti dotací. Je jisté, že v dalším 

programovacím období nebude zdaleka tolik prostředků určeno na projekty zaměřené 

na rozvoj vzdělanosti atd.  Prioritou Evropského sociálního fondu bylo snižovat rozdíly 

mezi jednotlivými členskými zeměmi v kvalitě života. Dá se říci, že se tyto rozdíly 

snižují, a proto je možné, že se brzy ocitneme na opačném konci spektra a ze země, 

která čerpala z fondů EU, budeme spíše do těchto fondů přispívat, a podporovat tak 

nové členy EU. 
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Bohužel za současného legislativního stavu není pro občany výhodné darovat 

neziskovým organizacím peníze. Ve společnosti stále není doceněn význam 

neziskových organizací. Záleží na vnímání neziskového sektoru veřejností. V České 

republice nemáme zatím velkou tradici soukromého dárcovství. Neziskový sektor je 

však v naší společnosti nezastupitelný.  

 

Kód č. 2 Operační programy ESF 

 

NNO se zaměřením na podporu dětí a mládeže mohou žádat o poskytnutí dotace 

v následujících operačních programech (výčet nelze brát jako konečný, vždy záleží na 

konkrétním zaměření aktivit projektu): Operační program lidské zdroje a zaměstnanost 

(OPLZZ), Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK), Operační 

program Praha Adaptabilita (OPPA).  

V prostředí škol je nejvíce využíván OPVK. Neziskové organizace využívají i 

další operační programy. Je velký rozdíl v možnostech čerpání dotací v regionech ČR a 

v Praze. NNO v Praze mají velmi omezené možnosti čerpání. Dělení se určuje se podle 

toho, kde se nachází cílová skupina projektu. To způsobuje, že například organizace 

z Prahy může získat dotaci na školení učitelů a jiné aktivity ve zlínském kraji. 

Zejména v oblasti školství a výzkumu je rozdíl markantní. Zásadní je, že školy, 

neziskové organizace ani další subjekty se sídlem v Praze nemohou čerpat dotace 

z tematických operačních programů, ale jen z OPPA. 

Na druhou stranu se organizace v krajích setkávají s nedostatkem 

kvalifikovaných pracovníků a expertů. Organizace sídlící v Praze z tohoto důvodů 

realizují projekty s celorepublikovou působností, mnohokrát je i celorepubliková 

působnost podmínkou zadavatele výzvy.  
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Kód č. 3 vztah neziskového sektoru a škol 

 

Neziskové organizace, které se věnují aktivitám pro děti a mládež, sdílí svou 

cílovou skupinu se školami. Realizují často podobné projekty a na mnoha projektech 

spolupracují. Neziskové organizace se také věnují vzdělávání pedagogických 

pracovníků, v rámci kterého jsou děti sekundární cílovou skupinou. Příkladem dobré 

praxe mohou být miliony korun čerpaných z dotací na školení pedagogů a další aktivity 

pro základní, tak střední školy. Například kurzy primární prevence též často poskytují 

neziskové organizace a nabízejí je školám. 

Mezi školami a neziskovými organizacemi nepanuje výrazná rivalita v oblasti 

čerpání, záleží vždy na konkrétních lidech a na obsahu práce konkrétní organizace, 

který by se od obsahu práce školy měl lišit. Někdy jsou naopak neziskové organizace 

zastřešeny školou, využívají prostor školy pro svoje aktivity a spolupracují.  

 

Shrnutí 

 

Experti se shodují, že neziskové organizace hrají ve společnosti 

nepostradatelnou roli. Poskytují široké spektrum služeb a aktivit pro děti a mládež, 

jejichž případná absence by měla na společnost negativní vliv. Přesto však není v naší 

společnosti zakotvena tradice tyto neziskové organizace podporovat, ať už na úrovni 

individuální či firemního dárcovství. 

V programovém období 2007-2013 čerpají na tyto aktivity dotace z několika 

operačních programů. Jednotlivé operační programy jsou určeny pro neziskové 

organizace podle témat a sídla organizace, proto je velký rozdíl mezi možnostmi 

organizací v Praze a v regionech. 

Stejně jako neziskové organizace, čerpají z těchto programů dotace i školy na 

nejrůznější projekty pro své žáky a studenty. Školy a NNO na projektech pro děti a 

mládež často spolupracují, jelikož sdílejí cílovou skupinu – děti a mládež. 
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Vedlejší výzkumná otázka II. 

Jak ovlivňují činnost NNO působících v oblasti poskytování služeb pro děti a 

mládež projekty financované z ESF?  

Pro tuto vedlejší výzkumnou otázku byla zformulována kategorie „Projekty a 

aktivity pro děti a mládež“, v rámci které byly identifikovány tyto hlavní kódy: 

 

Kód č. 4 pozitivní dopady 

Kód č. 5 personální náklady a zajištění  

Kód č. 6 administrativní zátěž 

 

Kód č. 4 pozitivní dopady 

 

Všichni oslovení experti se shodují na hlavním pozitivním dopadu projektů 

financovaných z ESF, kterým je možnost realizovat široké spektrum aktivit. Díky tomu 

jsou v závislosti na požadavcích zaměření projektu plánované nové aktivity, popřípadě 

upravovány dosavadní aktivity organizace. Nedochází tedy k celkové změně zaměření 

organizací, spíše se jedná o úzkou specifikaci projektu na konkrétní činnost organizace. 

Díky projektům ESF mohou NNO realizovat aktivity, které by standardně 

nebyly schopny klientům nabídnout, a to z důvodů nedostatku finančních prostředků. 

Poskytnutím finanční podpory je možné zajistit zkušené odborníky na realizaci aktivit.   

 

Kód č. 5 personální náklady a zajištění  

 

S možností realizovat široké spektrum aktivit souvisí také možnost financovat 

z projektů plně všechny personální náklady. Organizace tak může adekvátně odměňovat 

své pracovníky, pro které může být toto ohodnocení motivací k výkonu práce.  

Neziskový sektor se také díky dotacím z EU stává významným 

zaměstnavatelem. Během realizace projektu financovaných z ESF je důležité personální 

zajištění, které nejsou většinou organizace schopny pokrýt ze stávajících zaměstnanců, 

proto najímají experty a další pracovníky. 

To může mít i negativní důsledky - projekty často řeší nezaměstnanost a 

pokrývají platy v neziskovém sektoru, které se po ukončení projektů razantně sníží a 

neziskové organizace budou muset část svých zaměstnanců propustit. 
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Kód č. 6 administrativní zátěž 

 

Práce zaměstnanců v neziskovém sektoru se v souvislosti s realizací projektů 

zásadně byrokratizovala. Velké procento peněz z projektů jde na náklady spojené 

s administrativou. Tato administrativa je do určité míry projevem potřeby kontrolovat 

efektivitu přidělených dotací, zároveň je však pro pracovníky neziskového sektoru 

zatěžující. Administrativě projektů je třeba věnovat mnoho času, který pak na druhé 

straně může chybět při přímé práci s klienty. 

 

Shrnutí 

 

Experti se shodují na nejvýznamnějším dopadu projektů na neziskové 

organizace, a tím je možnost realizovat široké spektrum aktivit pro děti a mládež, které 

by bez těchto prostředků nemohly fungovat. Důvodem je mimo jiné možnost z dotací 

EU financovat v plné šíři personální náklady aktivit, které tvoří jednu z nejvyšších 

položek rozpočtu. Zároveň zde hraje roli i možnost spolupracovat na projektech pro děti 

a mládež s odborníky, které si neziskové organizace často najímají za účelem 

zpracovávání metodik práce či vydávání publikací pro širokou veřejnost. 

Na druhé straně přinesla realizace projektů i negativní vlivy. Nejvýraznějším je 

administrativní zátěž, kterou realizace projektů klade na administrativní zajištění 

projektu, kterému je třeba věnovat čas a soustředění, jež může chybět v přímé práci 

s dětí a mládeží. Administrace projektu průměrně zabere 30 % aktivit spojených s 

projektem.49 

 

 

 

 

 
                                                 
49 ŠKARABELOVÁ, Simona, JANOUŠKOVÁ, Miroslava, VESELÝ, Michal. Dopady čerpání fondů 

Evropské unie na změny v organizační struktuře nestátních neziskových organizací. 1. vyd. Brno: 

Společnost pro studium neziskového sektoru, 2008, 28 s. ISBN: 978–80–904150–1–0 
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Vedlejší výzkumná otázka III. 

Jaké další způsoby financování využívají neziskové organizace v oblasti služeb pro 

děti a mládež? 

Pro tuto vedlejší výzkumnou otázku byla zformulována kategorie „Dlouhodobé 

financování aktivit pro děti a mládež“, v rámci které byly identifikovány tyto hlavní 

kódy: 

 

Kód č. 7 další formy financování 

Kód č. 8 udržitelnost aktivit 

Kód č. 9 dlouhodobé plánování aktivit 

 

Kód č.7 další formy financování 

 

Ze své podstaty je činnost neziskových organizací závislá na dotování. 

V období, ve kterém se nyní nacházíme, tedy období celosvětové krize finančních trhů, 

je pro neziskové organizace velmi náročné najít způsob, jakým dlouhodobě financovat 

svoje aktivity. Málokteré organizaci se podaří najít spolehlivého, a hlavně štědrého 

partnera, např. z oblasti podnikání.  

Kromě dotací z Evropské unie mají neziskové organizace možnost čerpat dotace 

na svoje aktivity pro děti a mládež i z jiných zdrojů. Neziskové organizace, které se 

věnují problematice v oblasti služeb pro děti a mládež, mohou využívat zejména 

následující zdroje financování: 

1/ nadační fondy (například nadace O2, Nadace Terezy Maxové dětem, nadační fond 

J&T, Siemens, ČSOB a jiné).  

2/ firemní dárcovství  

3/ dobročinné akce – pořádání koncertů, plesů, setkání, apod.  

4/ sociální podnikání  

5/ veřejné sbírky 

6/ MPSV 

7/ Magistrát hl. města Prahy (pro organizace v Praze). 
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Kód č. 8 udržitelnost aktivit 

  

Podle oslovených expertů existuje riziko, že neziskové organizace, které 

v současné době využívají finančních zdrojů z Evropských fondů, nebudou mít po 

ukončení programového období v roce 2013 prostředky na aktivity zahájené díky 

projektům financované z ESF. Je nutné se připravit na možnost, že po roce 2013 

nebudou uvolněny finanční prostředky z EF, a zajistit si financování aktivit z jiných 

zdrojů.  

Nejasné vyhlídky do dalšího programového období přináší otázky, na které 

nebyli oslovení experti schopni odpovědět. Neexistence pokračování v projektových 

aktivitách přináší v budoucnosti dlouhodobou nestabilitu. 

Některé organizace se naučily svoje aktivity financovat, některé svoji činnost po 

ukončení projektů ukončí, některé svou činnost sloučí. Jednou z možností udržitelnosti 

pedagogicko-výchovných a jiných aktivit po ukončení realizace projektu je zpoplatnění 

těchto aktivit, které však povede k zatížení klientů. 

 

Kód č. 9 dlouhodobé plánování aktivit 

 

Situaci neziskových organizací ztěžuje neexistence plánu, kdy a jaké projekty 

budou určeny pro NNO – v rovině žadatelů či partnerů. Budoucnost může být přínosná 

pro neziskový sektor zejména v oblasti realizaci mezinárodních projektů ve spolupráci, 

tedy s partnerstvím jiných zemí, za cílem přenosu zkušeností a dobré praxe.   

Neziskové organizace se musí naučit své aktivity děti a mládež plánovat dlouhodobě a 

nastavit si fungující modely vícezdrojového financování.  

 

Shrnutí 

  

 Po ukončení projektů financovaných z EU bude muset neziskový sektor hledat 

jiné zdroje financování svých aktivit pro děti a mládež tak, aby zajistily udržitelnost 

těchto aktivit. Existují další zdroje financování, které však neposkytují částky 

srovnatelné s projekty ESF. Je proto potřeba plánovat aktivity v dlouhodobém horizontu 

a zajistit vícezdrojové financování organizace. 
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2. Případové studie 

 

Případové studie slouží v rámci této práce k přenesení předloženého teoretického 

rámce na příkladech jednotlivých neziskových organizací z Prahy i regionů ČR do 

roviny praktické. Případové studie jsou „obvyklé zejména při hledání odpovědí na 

otázky, jak a za jakých podmínek efektivně pracují vzdělávací zařízení nebo proč 

dochází k určitým pedagogickým jevům a jaké další dopady tyto fenomény 

způsobují“.50  

Jednou ze zásadních fází metody případových studií je pečlivý výběr a volba 

případu. Případy v této práci byly vybrány po důkladném zvážení všech aspektů této 

práce. Hlavním kritériem výběru byly vlastnosti, které chceme v této práci sledovat. 

Proto bylo zvoleno studium reprezentativních případů. „Studie reprezentativních 

případů je zvláště efektivní při výzkumu organizací a procesů, které se v nich 

odehrávají.“51 Tato práce se zabývá studiem organizací, které působí v oblasti služeb 

pro děti a mládež. 

Konkrétně byly tedy jako reprezentativní případy voleny organizace podle těchto 

kritérií: 

1. Organizace se ve svých aktivitách věnuje poskytování služeb pro děti a mládež. 

2. Organizace realizuje nebo realizovala projekt financovaný z ESF. 

3. Organizace sídlí v daném regionu ČR, a může tak zprostředkovat místní 

zkušenosti. 

4. Organizace má zájem své zkušenosti sdílet. 

 

Konečný výběr organizací byl proveden tak, aby jednotlivé organizace 

reprezentovaly situaci v různých krajích ČR (Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, 

Jihomoravský kraj, Ústecký kraj) a aby byla co nejvíce diverzifikována cílová skupina 

organizací (mladí migranti, děti a mládež ohrožená závislostí na návykových látkách, 

riziková mládež, Romové a mladí lidé opouštějící ústavní výchovu). 

 

                                                 
50 ŠVAŘÍČEK, Roman; ŠEĎOVÁ, Klára. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 
2007. 375 s., s. 101 
51 tamtéž, s. 105 
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2.1. Cíle a metody případových studií 

 

Cílem případových studí v této práci je poskytnout zkušenosti konkrétních 

neziskových organizací působících v oblasti služeb pro děti a mládež s realizováním 

projektů z EFS a jejich vliv na kvalitu těchto služeb. Případové studie obohacují 

teoretickou část o poznatky z terénu, tedy z každodenní pedagogické praxe pracovníků 

NNO. Proto je role těchto případových studií v této prácí nenahraditelná – jejich 

hlavním cílem je ukotvit teoretické poznatky v realitě. 

Hlavní metodou byla metoda hloubkového strukturovaného rozhovoru se 

zástupci daných organizací. „…prostřednictvím hloubkového rozhovoru jsou zkoumáni 

členové určitého prostředí, určité specifické sociální skupiny s cílem získat stejné 

pochopení jednání a událostí, jakým disponují členové dané skupiny…Hloubkový 

rozhovor umožňuje zachytit výpovědi a slova v jejich přirozené podobě, což je jeden ze 

základních principů kvalitativního výzkumu.“52     

Jednalo se vždy o rozhovor strukturovaný, na základě předem připravených 

okruhů otázek pro zástupce organizace. Pro účely tohoto rozhovoru byl připraven 

seznam otázek, který vychází ze stanoveného výzkumného problému. Seznam otázek je 

k dispozici jako příloha této práce. 

Jelikož je cílem této práce posoudit vliv projektů na kvalitu služeb pro děti a 

mládež, je třeba definovat, co je pro účely této práce chápáno jako prvek kvality a 

kvalitativních změn. 

Aby bylo možné konstatovat kvalitativní zlepšení služeb pro děti a mládež 

realizované danou organizací, musí byt splněna alespoň 4 kritéria. 

Vzhledem ke způsobu výběru případů a charakteru kvalitativní strategie je 

zřejmé, že výstupy nelze generalizovat na všechny neziskové organizace, které 

realizovaly projekty zaměřené na děti a mládež. 

U každé organizace budou posuzována kritéria kvalitativní změny v nabízených 

aktivitách pro děti a mládež, ovlivněná realizací projektu financovaného z ESF dle 

tabulky č. 1 

 

 
                                                 
52 ŠVAŘÍČEK, Roman; ŠEĎOVÁ, Klára. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 
2007. 375 s., s. 160 
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Tabulka č. 1: Stanovená kritéria pro posouzení vlivu projektů na aktivity pro děti a 

mládež 

 

 kritérium Splněno ano/ne 

1 

možnost nakoupení materiálního vybavení pro práci    

s dětmi a mládeží   

2 rozšíření portfolia služeb pro klienty   

3 navýšení počtu zaměstnanců v přímé práci s klienty   

4 možnost využívat nové, inovativní metody práce s dětmi   

5 další vzdělávání zaměstnanců organizace   

6 rozšíření možností spolupráce s rodinou a komunitou   

7 možnost navázání mezinárodních partnerství   

 

 

Tabulka č. 2: Harmonogram sběru dat   

 

Srpen 2011 Příprava strukturovaných rozhovorů  

Oslovování zástupců neziskových organizací  

Září 2011 Sběr dat – návštěva neziskových organizací - regiony 

Říjen 2011 Sběr dat – návštěva neziskových organizací – Praha a Středočeský 

kraj  

Listopad 2011 Zpracování a analýza dat 

 

Rozhovory se zástupci neziskových organizací probíhaly v září a říjnu 2011.  

 

 Ráda bych na tomto místě zmínila, že rozhovory se zástupci neziskových 

organizací byly velmi zajímavé a inspirativní. V rámci studia sociální pedagogiky 

získávají studenti odborné kompetence a teoretické vědomosti, ale teprve možnost 

pozorovat jednotlivé subjekty, které se věnují realizaci sociálně pedagogických aktivit 

v praxi, umožní osvojit si tyto dovednosti a spojit je s vlastním budoucím pracovním 

uplatněním. 
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2.2 Praha – občanské sdružení Meta  

 

Stručné představení organizace, historie 

 

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů vzniklo v roce 2004 

jako reakce na stav, kdy počet nevládních organizací zabývajících se pomocí migrantům 

(žadatelům o azyl, azylantům, cizincům s jiným druhem pobytu) byl ustálený a činnost 

těchto organizací velmi široká a do značné míry se překrývající. Zakladatelky sdružení 

se na základě dlouholeté pracovní zkušenosti v již existujících organizacích rozhodly 

zaměřit svou činnost na podporu mladých migrantů v oblasti vzdělávání, která byla na 

rozdíl od ostatních oblastí (sociální, právní poradenství apod.) výrazně opomíjena, a 

nabídnout této skupině pomoc při rozhodování o jejich dalším životě v ČR nebo jinde, 

při volbě studia a povolání, při řešení problémů spjatých s jejich specifickým sociálním 

a právním postavením. 

Od svého vzniku se zabývá poradenstvím v oblasti vzdělávání, zvyšování 

kvalifikace, orientace a integrace cizinců do českého školského systému. Na začátku 

svého působení byl kladen důraz především na studenty cizince na středních školách. 

Postupem času se začali na pracovníky o. s. META obracet i rodiče dětí ze základních 

škol a vznikla potřeba věnovat se i této cílové skupině, zejména v rámci problematiky 

výběru střední školy. Proto začalo sdružení nabízet svoje služby i základním školám a 

pedagogům.  

Při realizaci projektů financovaných z ESF vznikla též potřeba pracovat 

intenzivněji s pedagogy a poskytovat poradenství v oblasti práce s dětmi-cizinci také 

jim. Byl vytvořen podpůrný program pro učitele, kteří se setkávají s těmito dětmi a řeší 

problémy, jako je neznalost češtiny, odlišné kulturní zvyky a podobně. V současné době 

je sekce podpory učitelům svým rozsahem stejně významná jako sekce přímé práce 

s klienty – dětí a mládeží. O. s. META také provozuje web www.inkluzivniskola.cz, 

který je určen pedagogům a shromažďuje informace a materiály týkající se 

problematiky začleňování žáků-cizinců do českého vzdělávacího systému.  
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META poskytuje svoje služby v Praze a v současné době rozšiřuje svoji 

dostupnost i do Středočeského kraje. V budoucnosti by organizace ráda podle svých 

možností expandovala do dalších krajů. V některých aktivitách zaměřených zejména na 

podporu pedagogů má již META celostátní působnost. 

Posláním sdružení META je podporovat osobní rozvoj mladých migrantů, a to 

především v oblasti vzdělávání, které je jednou z podmínek úspěšného začleňování se 

do společnosti. V souvislosti s tím se META snaží podporovat i odborné pracovníky, 

kteří se podílejí na vzdělávání cizinců.  

Svou činností chce sdružení přispívat k oboustranně přínosnému soužití cizinců 

a většinové společnosti. META o. s. – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů je 

registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. 

 

Cílová skupina 

 

Cílovou skupinou organizace jsou mladí cizinci bez ohledu na typ pobytu nebo 

zemi původu, kteří mají zájem řešit své vzdělávání a následné pracovní uplatnění, dále 

pak pedagogičtí pracovníci všech typů škol a odborná i laická veřejnost. 

Organizace svým klientům poskytuje odborné sociální poradenství, informace a 

konzultace, vzdělávací aktivity, dobrovolnický program (doučování a další aktivity pro 

děti), dále vyvíjí expertní, koncepční a metodickou činnost jak samostatně, tak ve 

spolupráci s ostatními odborníky na danou problematiku v ČR i v zahraničí, vytváří 

koncepční a metodické materiály, mapuje příležitosti a monitoruje problémy související 

se vzděláváním a následným pracovním uplatněním cizinců. 

V neposlední řadě se organizace snaží o popularizaci tématu vzdělávání cizinců 

především publikační činností a informováním o situaci žáků a studentů-cizinců při 

jejich začleňování se do českého vzdělávacího systému. 

Počet klientů má mírně narůstající tendenci a souvisí s propagačními aktivitami 

organizace. 
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Realizované projekty pro děti a mládež 

 

První velký projekt realizovalo o. s. META v rámci OPPA. Projekt umožnil 

vybudování nové unikátní služby – poradenského a informačního centra (PIC) pro děti a 

mládež. Druhý, navazují projekt financovaný též z OPPA umožnil pokračování 

poradenského centra a rozšíření jeho aktivit.  

Cílem obou projektů bylo prostřednictvím odborného poradenství a dalších 

služeb (kurzy ČJ, jiné vzdělávací aktivity, podpora dobrovolníků) podporovat integraci 

mladých cizinců do vzdělávacího systému ČR. Součástí projektů bylo i vytvoření 

pracovní skupiny odborníků na vzdělávání migrantů, jejímž výstupem je metodika práce 

s migranty na českých školách. Dalším výstupem projektu je elektronická databáze 

kompatibility vzdělávacích systémů vybraných zemí původu se systémem v ČR.  

Projekty byly určeny mladým cizincům, kteří jsou v Praze zapojeni do 

vzdělávacího systému či se na vstup do něj chystají. Jedná se o žáky ZŠ, SŠ, VOŠ i VŠ 

a mladé cizince, kteří v zemi původu dokončili pouze základní  školu a zde chtějí 

pokračovat ve studiu. V rámci projektu byla také vytvořena příručka „Žáci s odlišným 

mateřským jazykem v českých školách“.53 

Aktivity projektu byly rozděleny na aktivity pro děti a mládež a pro pedagogické 

pracovníky, kteří měli možnost se v rámci projektu dále vzdělávat v oblasti práce 

s dětmi-cizinci.  

Oba projekty byly pro organizaci příležitostí věnovat se aktivitám, které 

považuje za důležité. Všechny případné potíže při realizaci projektů jsou tedy v rámci 

tohoto pojetí nepodstatné a mají vždy řešení. Je třeba se naučit, jak projekt řídit, a plnit 

povinnosti z něj vyplývající. Celkově probíhal projekt podle představ a očekávání 

pracovníků. 

V rámci projektu probíhal networking54 a vyhledávání klientů mezi spřátelenými 

organizacemi pro migranty. Dále byly s nabídkou poradenských služeb oslovovány 

                                                 
53 Občanské sdružení META [online]. 2011 [cit. 2011-11-12]. Publikace "Žáci s odlišným mateřským 
jazykem v českých školách". Dostupné z WWW: http://www.meta-
os.cz/UserFiles/file/META_prirucka_148x210_v5.pdf 
ISBN 978-80-254-9175-1. 
 
54 networking – v tomto kontextu aktivita, v rámci níž organizace vyhledává kontakty na organizace a 
jedince zabývající se podobnou činností za účelem spolupráce a sdílení dobré praxe 
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spolky cizinců, které v rámci těchto komunit působí. Za účelem oslovování cílové 

skupiny byly spuštěny nové webové stránky.  

 

Dále sociální pracovníci organizace vytvářeli standardy sociální práce v této 

oblasti za účelem registrace služby poradenského a informačního centra v rámci 

registrace MPSV. 

Díky projektům významně narostl počet klientů v cílové skupině dětí. Na rozdíl 

od doby před realizací projektů se organizace více zaměřila na mladší klienty – žáky 

základních škol.  

 

Vliv projekt ů na kvalitu služeb pro děti mládež v organizaci 

 

� materiální vybavení – v rámci projektu byla zařízena kancelář pro přímou práci 

s klienty – dětmi a mládeží a v Praze. Pro možnost kontaktu s cílovou skupinou 

je vytvoření příjemného prostředí nezbytné. Díky projektu bylo zakoupeno 

veškeré technické zázemí Poradenského a informačního centra.  

� rozšíření portfolia služeb pro děti a mládež – díky projektu bylo možné 

vytvořit a zprostředkovat inovativní služby poradenského centra cílové skupině 

děti a mládež.  

� vzdělávání pedagogických zaměstnanců – zaměstnanci sociálního oddělení 

organizace jsou sociálními pracovníky dle zákona o sociálních službách, který 

stanovuje povinnost rozšiřovat si kvalifikaci a dále se vzdělávat. V rámci 

projektů byly celému týmu stanoveny vzdělávací plány. Tématem 

absolvovaných kurzů byly nejčastěji konkrétní informace o cizinecké 

problematice a právním prostředí, které je potřeba po práci s touto specifickou 

skupinou důkladně znát.  

� možnost intenzivnější spolupráce s komunitou, místní samosprávou – 

v rámci projektu docházelo ke kontaktu s komunitou cizinců, byly vytištěny 

informační letáky o aktivitách, které organizace nabízí, včetně aktivit 

dobrovolnických, jako bylo doučování dětí. Organizace navazovala kontakty 

s městskou částí Praha 2, informovala o svých činnostech. 
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Přehled kritérií v tabulce č. 3  

 

Tabulka č. 3 – posouzení vlivu projektů na jednotlivá kritéria – občanské sdružení Meta 

 

 kritérium Splněno ano/ne 

1 

možnost nakoupení materiálního vybavení pro práci  

s dětmi a mládeží ano  

2 rozšíření portfolia služeb pro klienty ano  

3 navýšení počtu zaměstnanců v přímé práci s klienty  ne 

4 možnost využívat nové, inovativní metody práce s dětmi ano  

5 další vzdělávání zaměstnanců organizace ano  

6 rozšíření možností spolupráce s rodinou a komunitou  ne 

7 možnost navázání mezinárodních partnerství  ne 

 

Projekty, které realizovalo o. s. Meta, přinesly pozitivní vliv na 4 ze 7 sledovaných 

kritérií. Projekty financované z ESF pozitivně ovlivnily kvalitu aktivit a služeb pro děti 

a mládež. 

 

 

Udržitelnost aktivit a služeb pro děti a mládež 

 

Udržitelnost aktivit projektu bude do budoucna problematická. Organizaci se 

daří získávat prostředky z různých dotačních titulů, mnoho z nich však vyžaduje 

kofinancování. Dalším problémem je, že zejména lokální zdroje poskytují granty na 

kratší časové období, a proto je těžké plánovat aktivity v delším časovém horizontu.  

Pro pracovníky je náročné věnovat se přímé práci s klienty a získávání financí 

pro organizaci zároveň. Nejistoty ve financování aktivit jsou pracovníky sdružení 

vnímány jako faktor významně komplikující naplňování stanovených cílů. Nejasnost 

v návaznosti financování činí udržitelnost aktivit náročnou. Organizace bude v nejbližší 

možné době žádat o další pokračovací projekt v rámci OPPA, díky kterému by bylo 

možné zavedené aktivity pro děti a mládež udržet. 
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Budoucnost organizace 

 

V současnosti organizace dokončuje žádost o financování dalšího projektu 

z OPVK, bude též žádat o další navazující projekt z OPPA. Některé z aktivit se daří 

udržovat díky dotacím z Evropského integračního fondu55. Dále se organizace chystá 

zaměřit se více na práci s pedagogy a získat dotace z OPVK, nicméně udržení 

poradenského a informačního centra je prioritou.  

Dlouhodobě se pokouší o vytváření nových fundraisingových aktivit, které by 

zajistily nezávislost organizace na projektech. V současné době však téměř není možné 

díky těmto doplňujícím aktivitám získat množství prostředků srovnatelné s dotacemi 

ESF. 

Do budoucna má organizace stanoveny dlouhodobé cíle. Jedním z nich je 

například tlak na změnu přístupu ve školství směrem k podpoře inkluzivního 

vzdělávání. Cílem je naučit učitele v ČR pracovat s žáky-cizinci tak, aby jim vytvořili 

co nejvíce podpůrné prostředí, ale také aby tento přístup používali při práci se všemi 

žáky, aby vyhledávali jejich individuální vzdělávací potřeby, oceňovali každého jedince 

a rozvíjeli jeho schopnosti, vytvářeli podnětné prostředí pro všechny.  

 

Budoucnost neziskového sektoru 

 

Zástupci neziskových organizací nevědí, jak bude vypadat další programové 

období 2014+. Je třeba pracovat na kontinuitě projektů, ne všichni však budou schopni 

bez dotací z ESF dále fungovat. Existují dotace, které vypisují ministerstva, ale ty jsou 

zaměřeny na problémy, které identifikují pracovníci ministerstva, a pokud do dané 

problematiky organizace nespadá, pak nemá šanci na tuto podporu dosáhnout. Projekty 

financované z ESF jsou a byly zaměřeny i na problémy, které ministerstva neidentifikují 

či nepovažují za důležité.  

                                                 
55 Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí je jedním ze čtyř finančních nástrojů 
obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“, který se zabývá otázkami spravedlivého sdílení 
odpovědnosti mezi členskými státy, která vyplývá ze zavedení integrovaného řízení vnějších hranic 
členských států Evropské unie a z provádění společných politik v oblasti azylu a přistěhovalectví.  
Evropská komise [online]. 2010 [cit. 2011-11-12]. Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích 
zemí 2007 až 2013 – Česká republika. Dostupné z WWW: 
http://ec.europa.eu/ceskarepublika/press/press_releases/08081646_cs.htm 
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2.3 Brno – IQ Roma servis  

 

Představení a historie organizace 

 

Organizace IQ Roma servis byla založena v roce 1997 při obecně prospěšné 

organizaci DROM. Na přelomu let 2002 a 2003 se osamostatnila a začala generovat své 

vlastní projekty a činnosti. Zpočátku se věnovala především terénní sociální práci, 

v počtu pěti pracovníků.  

Velkým zlom v práci sdružení nastal v roce 2005, kdy mimo potřebu sociální 

práce a práce v terénu vzešel ze strany klientů i samotných pracovníků požadavek 

zaměřit se více na aktivity pro mladší generaci, tedy pro děti a mládež. 

Příležitost vzešla právě z ESF z aktuální výzvy v rámci EQUAL56, v rámci které 

byl podán rozsáhlý projekt zaměřený kromě sociálních služeb i na vzdělávací, 

volnočasové a motivační aktivity pro děti. Tento projekt byl velmi úspěšný a znamenal 

velký start pro organizaci. Přestěhovala se do větších prostorů a od té doby se rozrůstá. 

V roce 2007 byla dokonce otevřena nová pobočka v Břeclavi. Terénní sociální služby 

poskytuje v obcích Jihomoravského kraje.  

 

IQ Roma Servis má stanoveno několik základních cílů své práce. Je mezi nimi 

například  

 

• Zvýšení vzdělání a úspěšnost ve vzdělání romských dětí 

• Zlepšit sociální situaci cílové skupiny 

• Zvýšit podíl cílové skupiny na trhu práce 

• Pozitivně ovlivnit postoje veřejnosti k cílové skupině 

• Ovlivňovat strategie sociální integrace v Jihomoravském kraji 

 

                                                 
56EQUAL- Iniciativa Společenství EQUAL je jednou ze čtyř iniciativ Společenství, které byly v 
programovacím období 2000 - 2006 spolufinancované ze Strukturálních fondů. Iniciativa Společenství 
EQUAL je jedním z nástrojů na dosažení cílů Evropské strategie zaměstnanosti. Cílem Iniciativy je tedy 
vyvinou a prosadit nástroje na podporu příslušníků znevýhodněných skupin (dlouhodobě 
nezaměstnaných, nízkokvalifikovaných, absolventů škol, starších občanů, osob se zdravotním postižením, 
etnických menšin, žen, azylantů apod.), kteří se střetávají s diskriminací či nerovným zacházením. 
Strukturální fondy EU [online]. 2004 [cit. 2011-11-12]. Iniciativa společenství EQUAL. Dostupné z 
WWW: <http://www. strukturalni-fondy.cz/Programy-2004-2006/Iniciativy-Spolecenstvi/EQUAL>.  
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Cílová skupina 

 

Cílovou skupinou občanského sdružení IQ Roma Servis jsou Romové napříč 

generacemi, včetně dětí a mládeže. Často jsou to Romové sociálně znevýhodnění. 

„Naším cílem je svět, ve kterém budou Romové zastávat stejné postavení ve společnosti 

jako ostatní,“ říká Veronika Vaňková, vedoucí programu mateřského centra. 

Na jižní Moravě je IQ Roma servis největším poskytovatelem takové šíře aktivit 

pro cílovou skupinu Romů. Poskytuje právní poradenství, psychologické poradenství ve 

formě socioterapie, sociální poradenství, služby sociální prevence, jako jsou například 

terénní programy, odborné sociální poradenství, NZDM nebo aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi, dále pak sociálně-právní ochrana dětí, nízkoprahové centrum, 

volnočasové aktivity a v neposlední řadě aktivity vzdělávací.     

Za rok 2010 mělo o. s. IQ Roma servis 1799 klientů. To odpovídá počtu klientů 

 v posledních letech. Trend je narůstající, úměrně s rozšiřováním kapacit organizace.  

 

Realizované projekty pro děti a mládež 

 

Občanské sdružení IQ Roma Servis v minulosti realizovalo projekty z programů 

EQUAL a OPRLZ57, v současném programovém období pak z operačních programů 

OPLZZ a OPVK a dohromady realizovalo již 12 projektů financovaných z ESF. 

 

Na cílovou skupinu děti a mládež byly zaměřeny tyto projekty: 

 

Můj život - moje volba (financován z OPRLZ) 

 

Cílem projektu byl rozvoj sebevědomí, motivace, schopností a odborných 

dovedností, a tím prolomení dlouhodobě nízké šance Romů na trhu práce. Projekt 

aktivizoval a rozvíjel potenciál strategicky významné generace mladých Romů. Byl 

zaměřen na podporu a asistenci příslušníkům romské komunity při přístupu ke vzdělání 

a na trh práce.  

Cílovou skupinou projektu byli mladí Romové ve věku 15-30 let. 

                                                 
57 OPRLZ je zkratka pro operační program rozvoje lidských zdrojů, jeden z operačních programů 
v minulém programovém období 2004-2007 
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Jde to i jinak (financován z OPLZZ) 

 

Projekt vytvářel podmínky pro profesní a osobnostní rozvoj mladé romské 

generace. Podporoval potenciál Romů snahou vyrovnávat nerovnost jejich šancí na 

uplatnění v běžném vzdělávání a následně v návazném studiu na střední školy. 

Primárním cílem projektu bylo zvýšení počtu a udržitelnosti mladých Romů 

v sekundárním vzdělávacím cyklu a integrace do hlavního vzdělávacího proudu. 

Reagoval tak na nedostatečnou připravenost žáků při vstupu na střední školy a odborná 

učiliště. Projekt byl zaměřen na  romské děti a mládež ve věku 10 – 18 let a jejich 

rodiče. Klíčovými aktivitami projektu bylo například skupinové profesní poradenství, 

individuální profesní poradenství, osobnostní výchova, výukové aktivity, 

sebeprezentační aktivity, nízkoprahový klub nebo práce v terénu. 

 

 

Začni tady a teď (financován z OPVK) 

 

Hlavním cílem projektu bylo uplatnit efektivní nástroje ke zlepšení současné 

situace v oblasti vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním ve vybraných obcích 

Jihomoravského kraje. Jednalo se zejména o udržení žáků v hlavním vzdělávacím 

proudu a podporu při nástupu na navazující studium. Přidruženým cílem pak byla 

podpora participace rodičů na vzdělávání a profesní volbě žáků, prevence a eliminace 

sociálně patologických jevů u žáků základních škol a následně pak pilotní ověření 

aktivit pro dlouhodobou a systematickou spolupráci škol a neziskové organizace při 

realizaci inkluzivního vzdělávání. 

Projekt byl zaměřen na žáky základních škol pocházející z prostředí 

sociokulturně znevýhodněného, především romské a jejich rodiče, žijící ve vybraných 

obcích Jihomoravského kraje. 

V rámci projektu Začni tady a teď bylo klientům poskytováno skupinové 

profesní poradenství a poradenství pro vzdělanost, individuální profesní poradenství a 

poradenství pro vzdělanost, dále pak terénní pedagogická práce, divadlo Fórum a 

osobnostní výchova či aktivizace místní iniciativy. 
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Vzdělání je cesta (financován z OPVK) 

 

Ústředním cílem projektu bylo zvýšení znalostí a dovedností pracovníků 

partnerských a dalších spolupracujících organizací v oblasti práce s žáky ohroženými 

sociálním vyloučením, a to prostřednictvím vytvoření metodik výuky jednotlivých 

aktivit a také akreditovaných kurzů pro sociální a pedagogické pracovníky působící 

v oblasti práce s danou cílovou skupinou. 

Cílovou skupinou aktivit přímé práce byli žáci se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáci ze sociálně vyloučených lokalit, kteří posílili svoje kompetence a 

dovednosti pro orientaci v sociálním prostředí. 

V rámci projektu probíhaly nejrůznější výukové aktivity, jako je poradenství pro 

volbu školy (zaměření na metodiku vedení individuálního i skupinového poradenství 

pro žáky ve věku 10-14 let), poradenství pro volbu povolání (zaměření na metodiku 

motivace ke vzdělání a metodiku kompetencí zaměstnanosti), „case management“, tedy 

terénní pedagogická práce, který je zaměřen na celostní přístup k řešení situace rodiny, 

dále je to například osobnostní rozvoj, motivace a multikulturní výchova (zaměření na 

využití specifických metod práce s motivačními aspekty cílenými na vzdělávání, 

kulturní porozumění a motivaci k aktivnímu trávení volného času). V neposlední řadě je 

pak provozováno nízkoprahové zařízení pro děti mládež (NZDM). 

 

Centrum integračních služeb Břeclav (financován z OPLZZ) 

 

Cílem projektu bylo aktivně podpořit nastartované integrační procesy města 

Břeclavi formou vybudování místního systémového pracoviště, které komplexně řeší 

problematiku sociálně vyloučených lokalit v Břeclavi na bázi profesionální poskytování 

provázaného spektra terénních, sociálních, sociálně – pedagogických a poradenských 

služeb. 

Cílovou skupinou projektu byly děti ze znevýhodněného sociálního prostředí ve 

věku 10-18 let a dospělé osoby ohrožené sociálním ohrožením. 
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Osobnost a životní směr  (financován z OPLZZ) 

 

Hlavním cílem projektu bylo systematickým profesním poradenstvím a 

individuálním tutoringem podpořit úspěšnost mladých Romů v ukončení ZŠ, následný 

nástup a udržení na SŠ a SOU. 

V rámci projektu byly realizovány tyto klíčové aktivity: 

• Skupinové profesní poradenství pro SŠ (fakultativní služba) 

• Individuální poradenství (sociální služba) 

• Osobnostní a sociální výchova (fakultativní služba) 

• Vzdělávací a výukové aktivity (sociální služba) 

• Tvorba komunitního časopisu (fakultativní služba) 

• Provoz nízkoprahového klubu (sociální služba) 

• Podpora mladých lídrů (fakultativní služba) 

 

Ze zkušenosti organizace s realizací projektů lze vyčíst například vysoký vliv 

jednotlivých pracovníků projektu na jeho fungování a efektivitu. „Realizátor si musí 

fungování projektu ozkoušet, některé věci fungují a některé ne,“ říká Vaňková. 

Spokojenost s projekty nezávisí na operačních programech, ale na lidech, kteří na nich 

pracují. Jde o to skloubit zodpovědně vše, co si projekt žádá, a svědomitě na něm 

pracovat. Výhodou ESF je, že se jedná o peníze navíc a financuje aktivity na déle než 

na jeden rok, jak je zvykem u jiných dotačních titulů.  

 

Z hlediska počtu klientů v cílové skupině dětí a mládeže se podařilo díky projektům 

podpořit více osob. Počet klientů se za dobu realizace projektů financovaných z ESF 

významně zvýšil. V současnosti poskytuje aktivity pro 500 klientů ze skupiny děti a 

mládeže ročně. Pro cílovou skupinu dětí a mládeže v IQ Roma servisu nastal díky 

projektů financovaným z ESF zásadní růst. Mnoho aktivit bylo spuštěno právě díky 

těmto projektům. 
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Vliv projekt ů na kvalitu služeb pro děti a mládež v organizaci 

Přehled kritérií v tabulce č. 3 

� materiální vybavení – včetně otevření a udržení nových poboček. Vybavení 

prostor, nákup pomůcek pro děti. 

� rozšíření portfolia služeb pro děti a mládež – jednoznačné rozšíření portfolia 

aktivit 

o nově poskytování fakultativních služeb – poradenské lekce na školách, 

lekce multikulturní výchovy  

o rozšíření poradenských aktivit pro děti v oblasti školy a vzdělávání 

o rozšíření vzdělávacích aktivit – doučování, kurzy 

o volnočasové aktivity 

o terénní práce 

� navýšení počtu zaměstnanců - v současnosti jsou mzdové náklady 

zaměstnanců organizace hrazeny ze 2/3 z ESF 

� vzdělávání pedagogických zaměstnanců – nelze říci, že bylo ovlivněno 

realizací projektů z ESF. Zaměstnanci jsou sociální pracovníci a dle zákona mají 

povinnost se vzdělávat. Jejich vzdělávání může projekt podpořit, ale museli by 

se vzdělávat i bez něj.  

� možnost využít nové vzdělávací metody, trendy, pomůcky – v rámci nově 

zavedených aktivit pro děti a mládež jsou uplatňovány nové metody a trendy 

práce s klienty 

� možnost intenzivnější spolupráce s komunitou, místní samosprávou –

Finanční prostředky z ESF jsou podporou, ale jde o přístup pracovníků. 

V oblasti práce s komunitou mají největší význam terénní programy, které 

fungovaly již před ESF. Organizace si jméno získala na jiných aktivitách, než 

byly projekty ESF.  

� možnost zapojit se do mezinárodních sítí spolupráce – v současnosti se 

připravuje již druhý mezinárodní projekt. Realizuje se projekt zaměřený na 

mezinárodní výměny i pro klienty organizace. Doposud organizace 

spolupracovala s partnery ze Švédska, Finska, Rumunska, Bulharska, Španělska, 

Slovenska, Skotska a Francie. 
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Tabulka č. 4 - posouzení vlivu projektů na jednotlivá kriteria – IQ Roma Servis 

 

 kritérium Splněno ano/ne 

1 

možnost nakoupení materiálního vybavení pro práci  

s dětmi a mládeží Ano  

2 rozšíření portfolia služeb pro klienty Ano  

3 navýšení počtu zaměstnanců v přímé práci s klienty Ano  

4 možnost využívat nové, inovativní metody práce s dětmi Ano  

5 další vzdělávání zaměstnanců organizace  Ne 

6 rozšíření možností spolupráce s rodinou a komunitou  Ne 

7 možnost navázání mezinárodních partnerství Ano  

 

Udržitelnost aktivit a služeb pro děti a mládež 

 

Díky projektům financovaným z ESF se organizaci podařilo vytvořit širokou síť 

služeb a aktivit pro děti mládež, které je třeba do budoucna zachovat. Jedním ze 

způsobů může být využívání dobrovolníků, kteří pracují s dětmi a mládeží bez nároku 

na mzdu. Dále je třeba snažit se dostat k lokálním a státním zdrojům financí, pokoušet 

se o příspěvky z dalších nadací a nejrůznějších zdrojů. IQRS zažádal v rámci projektu 

Rok jinak58 o pracovníka, se kterým by mohla vylepšit svoje PR aktivity.  

Základem pro úspěšné fungování organizací, které se věnují aktivitám pro děti a 

mládež, je plánování finančních zdrojů. Je třeba stanovit, které aktivity pravděpodobně 

skončí a které se podaří udržet pomocí jiných zdrojů. U aktivit pro děti a mládež je 

situace velmi složitá. Evropské fondy po roce 2013 však pravděpodobně neskončí, již se 

pracuje na nových strategiích do roku 2020. 

Dle Veroniky Vaňkové je třeba oddělit otázku udržitelnosti jednotlivých aktivit 

a šíře jejich poskytování. Aktivity jako takové jsou udržitelné. Je to šíře aktivit, která je 

těžko udržitelná. Aktivity pro dospělé nebudou ukončením projektů ovlivněny, 

                                                 
58 Rok jinak je grantový program Nadace Vodafone. Umožňuje odborníkům z různých sektorů strávit rok 
prací pro neziskovou organizaci dle svého výběru. Plat ve stejné výši, jako měli doposud, jim hradí 
Nadace Vodafone 
Cílem programu je rozvoj neziskové sféry díky přínosu know how z byznysu a veřejného sektoru. 
Rok jinak [online]. 2011 [cit. 2011-11-12]. Co je Rok jinak. Dostupné z WWW: 
http://www.rokjinak.cz/cs/rok-jinak/ 
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zasaženy budou spíše aktivity pro děti a mládež. Problémem je nastavení státních dotací 

pro děti mládež – „není jasné, zda aktivity pro tuto cílovou skupinu spadají jako děti 

pod MŠMT, nebo jako osoby ohrožené sociálním vyloučením pod MPSV“. 

Organizaci se nicméně celkově daří ve finančním plánování a většina aktivit 

bude pokračovat. Lze takto usuzovat i dle vývoje kolem roku 2008, kdy se též 

přecházelo od jednoho programového období do druhého, a organizace nezaznamenala 

výraznější komplikace. Nemuseli se propouštět zaměstnanci. Pro některé menší 

organizace to však likvidační bylo.  

 

Podávání projektů a plánování lidských zdrojů je jednou ze silných stránek 

organizace IQRS. „Je třeba mít schopný management. Mít dobré jméno neznamená, že 

se stane něco ve váš prospěch.“ 

 

 

Budoucnost organizace 

 

Do budoucna má IQ Roma Servis v plánu expandovat, pokud se vytvoří 

poptávka. Podle Vaňkové je třeba dávat pozor na dublování aktivit a služeb, více se 

osvědčuje spolupracovat s podobnými organizacemi na školení a metodice tak, aby se 

rozvíjely kompetence i dalších organizací.  Organizace dále zvažuje podání projektů 

zaměřených na sociální podnikání a vytváření chráněných pracovních míst, nejlépe 

v kombinaci sociálního podniku, který by byl zdrojem financí a zároveň mohl nabízet 

chráněná pracovní místa pro cílovou skupinu.  

Organizace též plánuje stěhování do nových prostor, na jejichž rekonstrukci se 

podařilo získat finanční zdroje z ROP59 a kterou organizaci poskytlo město Brno.  

Dále jsou v plánu nové aktivity pro rizikovou mládež související s pedagogikou volného 

času a terénní práce s mládeží. V rámci fondu Gendalop bude poskytovat příspěvky pro 

děti ze sociálně slabších rodin, prostředky na volnočasové aktivity a vzdělávání formou 

osobního sponzoringu. V neposlední řadě se plánují projekty pro předškolní děti 

v oblasti včasné péče a primární prevence.   
                                                 
59 ROP je zkratka pro regionální operační program. Regionální operační programy pokrývají několik 
tematických oblastí s cílem zvýšení konkurenceschopnosti regionů, urychlení jejich rozvoje. Každý z 6 
regionů, do kterých je ČR rozdělena má vlastní ROP, ze kterého lze čerpat finanční prostředky na 
investiční projekty. ROP je financován ze Evropského fondu pro regionální rozvoj. 
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Budoucnost neziskového sektoru 

 

Ukončení současného programového období a přechod do nového systému 

dotací bude mít na neziskový sektor velký dopad. Hlavním důvodem je podle Vaňkové 

celková nepřipravenost státu postarat se o neziskový sektor. „Stát není připravený 

finančně ani systémově. Hodnocení projektů na MPSV není ideální. Stále se bere 

v potaz jen výše žádaných projektů vs. počet podpořených osob. Reálné výsledky, 

výstupy a dlouhodobé dopady projektu nikoho nezajímají.“ 

Není jasné, jaká budou kritéria pro rozdělování prostředků. Je zřejmé, že již 

nebude k dispozici tolik finančních prostředků jako nyní. Z lokálních zdrojů nelze 

aktivity neziskového sektoru pro cílovou skupinu dětí a mládeže udržet.  

Bohužel není zatím ještě možné obracet se na ziskový sektor, společenská 

odpovědnost je v ČR zatím na začátku a ještě není zvykem, aby firmy přispívaly na 

aktivity NNO. Také cílová skupina Romů je pro soukromé dárce dost nepřitažlivá.  

Občanské sdružení IQ Roma servis je v procesu získávání dotací velmi úspěšné. 

Projekty, které realizovalo o. s. IQ Roma servis, přinesly pozitivní vliv na 5 ze 7 

sledovaných kritérií. Projekty financované z ESF pozitivně ovlivnily kvalitu aktivit a 

služeb pro děti a mládež. 
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2.4 Ústecký kraj – o. s. Mosty - Sociálně psychologické centrum 

 

Stručné představení a historie organizace 

 

Občanské sdružení Mosty založila v květnu 2004 skupina vězeňských 

pracovníků, kteří měli potřebu aktivně se podílet na prevenci kriminality na Mostecku. 

Posláním o. s. MOSTY je provozovat takové programy a aktivity v oblasti 

prevence sociálně patologických jevů, které v Ústeckém kraji chybí a napomáhají ke 

snížení výskytu rizikového chování a kriminality, a tedy ke zvýšení bezpečí občanů v 

komunitě.  Aktivity mají rovněž směřovat ke zvyšování uplatnitelnosti ohrožených 

skupin na trhu práce. 

V začátcích svého působení se skupina pracovníků věnovala přednáškové 

činnosti na školách, nyní se organizace soustředí na poskytování sociálně aktivizačních 

služeb pro rodiny s dětmi, které již vykazují první signály  predelikventního chování. 

O. s. Mosty je jediným pracovištěm v regionu, které nabízí akreditované 

poradenské a probační služby. Služby poskytují lektoři s licencí Sdružení pro probaci a 

mediaci v justici. Organizace se též zapojuje do komunitního plánování města.  

O. s. Mosty se mimo jiné věnuje vedení nízkoprahového zařízení pro děti a 

mládež a poskytování služeb sociální prevence. Počet jejích klientů se pohybuje okolo 

300 dětí za rok. 

Hlavní činností je prevence sociálně patologických jevů a prevence kriminality, 

jádro činnosti se přesunuje od terciální prevence k sekundární, nyní čím dál tím víc míří 

do primární. Čím dál více se orientuje na prevenci primární a těžištěm jejich aktivit je 

poskytování služeb pro ohrožené děti a mládež. 

Sídlo organizace se nachází v Mostě, kde nabízí sociální služby -  terapeutické 

programy, rodinnou terapii, individuální terapii, probační programy pro mladistvé 

pachatele trestné činnosti, doučování, terénní práce s ohroženými dětmi nebo 

dobrovolnický program LATA.  

Iniciativa o. s. MOSTY směřuje k podpoře přiměřeného sociálního začleňování 

mladých lidí ohrožených sociálním vyloučením prostřednictvím odstranění bariér v 

jejich přístupu ke vzdělávání a k zaměstnání. 
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Cílová skupina  

 

Cílovou skupinou sociálně psychologického centra Mosty je ohrožená mládež, 

mládež v ústavních zařízeních a rodiny ohrožených dětí. Klientela se rozšiřuje, 

organizace se snaží zvyšovat dostupnost bezplatných služeb. Figuruje též v komunitním 

plánování města Mostu i Žatce, služby pro rodiny s dětmi nabízí také v Lounech. Zájem 

o tyto služby je vysoký, ze strany místních středisek PMS ČR60, kurátorů i výchovných 

poradců. Spolupracují též se školami v regionu. 

  Specifičnost práce zaměstnanců o. s. Mosty způsobuje vysoká kriminalita 

v Ústeckém kraji, vysoký počet dětí umístěných do ústavů a vysoká kumulace Romů. 

V porovnání s jinými regiony Ústecký kraj vychází jako jeden z nejnáročnějších. To s 

sebou přináší speciální nároky na práci s cílovou skupinou, odlišné přístupy.  

 

Realizované projekty pro děti a mládež 

 

Občanské sdružení Mosty realizovalo několik projektů za podpory 

mezinárodních dotací. Z ESF realizovalo projekty dva, Projekt Pšov a SPAM+. Oba 

projekty byly podpořeny z OPLZZ. 

 

Projekt Pšov 

 

Cílovou skupinou tohoto projektu byli pedagogičtí pracovníci školského zařízení 

pro výkon ústavní a ochranné výchovy na straně jedné a mládež pobývající v zařízení 

pro výkon ústavní a ochranné výchovy (chlapci ve věku 15 – 19 let) na straně druhé. 

Výchovný ústav Pšov byl partnerem projektu. 

Cíle projektu byly zaměřeny na cílovou skupinu pedagogických zaměstnanců ústavu 

v Pšově.  

K projektu byl v průběhu jeho realizace připojen výchovný ústav Buškovice, 

jehož zaměstnanci měli též zájem na aktivitách projektu. Dá se tedy říci, že v tomto měl 

projekt přesah, myšlenky projektu pozitivně ovlivnily i tento ústav. 

 

                                                 
60 Probační a mediační služba 
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Dílčím cílem pak bylo: 

� Zahájit program multidisciplinární spolupráce 

� Zavést systém odborné supervize do práce pedagogických pracovníků 

� Vytvořit a ověřit program odborného vzdělávání pedagogických pracovníků 

výchovného ústavu 

� Zavést systém diferenciace a individualizace do výchovy a vzdělávání 

� Vytvořit a pilotně ověřit komplexní výchovně vzdělávací program, který 

přispěje k zefektivnění práce s mladistvými 

� Ověřit účinnost nových metod aktivizace a motivační podpory mladistvých 

� Vytvořit metodiku pro práci s mladistvými, včetně výukových CD 

� Na základě „dobré praxe“ vytvořit síť výchovných zařízení pro mladistvé 

s inovací pedagogické práce. 

V rámci projektu bylo realizováno mnoho aktivit. Mezi aktivity pro cílovou skupinu 

klientů VÚM patřilo vytvoření metodiky komplexního výchovně vzdělávacího 

programu, který zahrnuje vybavení aktivizační dílny, vybavení keramické dílny, 

vytvoření PC učebny, vybavení terapeutické místnosti, stáže na vybraných pracovištích 

nebo krátkodobé kurzy a programy na podporu kompetencí mladistvých z VÚM. 

Projekt byl zaměřen na zlepšení služeb a výchovného působení pro chlapce ve 

výchovném ústavu, a to nejen díky možnosti nakoupení vybavení pro volnočasové 

aktivity, ale též zvýšením kompetencí pedagogických pracovníků ústavu. Cílem bylo 

předat těmto zaměstnancům know-how pro efektivní práci s touto specifickou cílovou 

skupinou. 

Z hlediska administrativní práce na projektu nepřinesly tyto projekty žádné 

komplikace, pracovníci organizace byli připraveni z předchozích projektů, na kterých se 

podíleli, a to zejména z projektu Šance, hrazeného z EQUAL61. 

Největším problémem se ukázala práce s cílovou skupinou. Pšov je jediný výchovný 

ústav s pracovním režimem, což znamená, že chlapci nechodí do školy, ale do práce. 

Proto mají přístup k návykovým látkám. Mnoho dětí je ve stavu, ve kterém se s nimi 

špatně pracuje. V ústavu je také velká fluktuace pracovníků související s nespokojeností 

s vedením ústavu. 

                                                 
61  Projekt Šance [online]. 2011 [cit. 2011-11-12]. O projektu. Dostupné z WWW: 
http://equal.spj.cz/index.php?hdr=spc&cnt=pps&PHPSESSID=03e3032a7d57c3cf7c4d022679480278 
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Projekt SPAM+ 

Tento projekt trvá od roku 2009 a bude pokračovat až do roku 2012. Celý název 

projektu je Sociálně preventivní program pro rizikovou mládež v Ústeckém kraji.   

Záměrem projektu je vytvoření a šíření inovativního produktu "Sociálně 

preventivního programu pro rizikovou mládež". Projektové aktivity umožní přenos 

zahraniční "dobré praxe" z oblasti programů prevence sociálně patologických jevů do 

českých podmínek. Těžiště sociálně preventivního programu tvoří program „It‘s in U2“, 

který je od r. 1994 úspěšně realizovaný společností SIMA - UK (Ltd) ve Velké Británii 

mezi různými skupinami ohroženými sociálním vyloučením. 

Cílem sociálně preventivního programu je prostřednictvím bilanční diagnostiky, 

mentoringového programu, peer programu, vzdělávání a pracovního programu podpořit 

profesní orientaci a sociální začlenění klientů, posílit jejich právní vědomí, vybavit je 

dovednostmi potřebnými k nalezení zaměstnání a zlepšení postavení na trhu práce. 

Program je ověřován ve skupině klientů se sociálními a emočními problémy či s 

rizikovým chováním ve věkové kategorii 15 - 19 let. Cílovou skupinou tohoto projektu 

je ohrožená (riziková mládež) a ústavní mládež. 

Projekt je mířený na přenos výše zmíněného zahraničního programu. 

V minulosti organizace realizovala za přispění Norských fondů projekt Radar, ve 

kterém spolupracovala s lektorkou tohoto motivačního programu (It‘s in U2 z Velké 

Británie) a poskytovala ho klientům v rámci projektu Radar. Jedná se o program 

postavený na principech pozitivní psychologie, není zaměřený na problém, ale na 

zjišťování silných stránek, na vnitřní kapacity jedince a hledání výjimečnosti. Při práci 

na tomto programu s dětmi odpadávají bariéry. „Děti očekávají na základě svých 

zkušeností kritiku a mentorování. Tento program je pro ně překvapivě úplně o něčem 

jiném a vytváří pro ně bezpečné a příjemné prostředí,“ říká Kateřina Malá, ředitelka o. 

s. Mosty.  Metodika se pracovníkům organizace zalíbila, a rozhodli se proto napsat 

projekt SPAM+. Jeho cílem bylo proškolit dalších 30 mentorů. Na konci projektu má 

programem projít asi 300 klientů, zatím je jich 190. Mentoři budou i na pracovištích, 

kde budou klientům pomáhat v adaptační fázi.  
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Projekt je realizovaný v Mostě, v Žatci a původně také v Teplicích, ale tam od něho 

bylo nakonec upuštěno kvůli romskému obyvatelstvu, se kterým se na takovýchto 

kontinuálních a systematických věcech pracuje obtížně.  

Hlavním problémem byla práce se specifickou cílovou skupinou. Práce samotná 

s cílovou skupinou, s dětmi, které to opravdu potřebují, je samozřejmě velmi náročná. 

„Nedodržují dohody, nechodí na schůzky, indikátory se špatně plní.“ Organizaci však 

na druhé straně projekt přináší nové možnosti. V říjnu 2011 proběhl workshop se 

zahraničními experty, kteří zde zprostředkují svoji dobrou praxi a inspiraci.  

 

Vliv projekt ů na kvalitu služeb pro děti mládež v organizaci 

 

� Materiální vybavení - Pozitivní dopad měl projekt Pšov na ústav – vznikla 

možnost nakoupit velké množství volnočasového vybavení, například spinnery, 

nebo vybavení truhlářské dílny. V rámci projektu SPAM+ byly zakoupeny 

notebooky pro cílovou skupinu. 

� Rozšíření portfolia služeb – v rámci projektu Pšov byla zavedena možnost 

rekvalifikace pro chlapce z ústavu – kurzy vedli vzdělavatelé v regionu, došlo 

k nakontaktování a propojení. Dalším výstupem je založení Domu na půl cesty 

v Mostě.  Díky projektu SPAM+ může organizace poskytovat výše popsané 

inovativní služby pro děti a mládež. 

� Vzdělávání pedagogických pracovníků – Kladný ohlas mělo školení 

pracovníků, kterým v rámci projektu zaměstnanci prošli. Zejména v Buškovicích 

v tomto trendu pokračují. V rámci obou projektů došlo k proškolení pracovníků 

organizace, do projektů se zapojili i zaměstnanci dalších zařízení pro děti a 

mládež  

� Navýšení počtu zaměstnanců - počet zaměstnanců se díky projektům zvýšil, 

posílily se odborné kapacity organizace pro práci s dětmi a mládeží. S každým 

dalším projektem lze počítat s navýšením počtu klientů, tedy dětí a mládeže, jež 

služby organizace využívají. 

� Možnost využít nové vzdělávací trendy, metody a pomůcky – jedná se o 

průsečík vzdělaných zaměstnanců a kvalitního materiálního vybavení. Hlavním 
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dopadem je koncepční změna v práci s klienty ústavu v rámci projektu Pšov a 

přenos dobré praxe ze zahraničí v rámci projektu SPAM+. 

� Možnost navazování mezinárodních partnerství, rozšíření zahraniční dobré 

praxe – zejména projekt SPAM+ byl zaměřen právě na přenos dobré praxe a 

inovativních metod do českého prostředí. 

� Spolupráce s komunitou – Díky projektům o. s. Mosty získalo stabilní pozici 

v komunitních plánováních, vymezilo se jako poskytovatel těchto etopedických 

služeb v obou městech. 

 

Přehled kritérií v tabulce č. 5 

 

Tabulka č. 5 - posouzení vlivu projektů na jednotlivá kritéria – Mosty o. s. 

 

 kritérium Splněno ano/ne 

1 

   možnost nakoupení materiálního vybavení pro práci   

   s dětmi a mládeží Ano  

2 rozšíření portfolia služeb pro klienty Ano  

3 navýšení počtu zaměstnanců v přímé práci s klienty Ano  

4 možnost využívat nové, inovativní metody práce s dětmi Ano  

5 další vzdělávání zaměstnanců organizace Ano  

6 rozšíření možností spolupráce s rodinou a komunitou Ano  

7 možnost navázání mezinárodních partnerství Ano  

 

Projekty, které realizovalo o. s. Mosty, přinesly pozitivní vliv na 7 ze 7 

sledovaných kriterií. Projekty financované z ESF pozitivně ovlivnily kvalitu aktivit a 

služeb pro děti a mládež. 

 

 

Dále projekt pozitivně ovlivnil dostupnost služeb pro klienty a podmínky práce 

s klienty, které se v porovnání se stavem před zahájením projektu výrazně zlepšily. 

Udržitelnost se týká zejména materiálního vybavení a koncepce práce, systematické 

práce s klienty a zohledňování potřeb cílové skupiny.  
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Udržitelnost aktivit pro d ěti a mládež v organizaci  

 

SPAM+ sám o sobě jako služba pokračovat nebude. Všichni proškolení mentoři však 

získali vybavenost, kompetenci. „To hlavní, proč jsme to dělali, a to nám zůstane, je to 

know-how.“ Projekt byl omezený na Ústecký kraj. Zájem o výstupy projektu má také 

centrum pozitivní psychologie v Brně, také v Hradci Králové na fakultě. 

 

Budoucnost organizace 

 

V současné době je v procesu hodnocení nový projekt zaměřený na 

zaměstnanost mládeže. Tento projekt by navazoval na projekty předchozí. V plánu je 

zřízení tréninkového pracoviště, krátkodobé rekvalifikace nebo bilanční diagnostika pro 

klienty organizace. V tomto projektu jsou plánována zprostředkovaná dotovaná 

pracovní místa pro 25 lidí. Již byly osloveny dvě pracovní agentury s nabídkou 

spolupráce.  

Současně také probíhá transformace do obecně prospěšné společnosti za účelem 

zprostředkování tréninkového pracoviště pro ohroženou mládež. 

„Cílovou skupinu by měly tvořit děti z dětského domova tady ze Žatce, které opouštějí 

ústavní výchovu. A potom ještě možná lidé s psychickými problémy, s různými 

diagnózami.“ Pro úspěšný start sociálního podnikání žádá nová o.p.s. finanční 

prostředky z ESF v rámci podpory sociální ekonomiky. „Co, co od té o.p.s. očekávám, 

jsou startovací peníze do sociálního podnikání z ESF, uděláme z toho hezké místo a 

zajistíme, aby prosperovalo. Doufám, že to bude tak nastavené, aby to dětem dalo 

příležitost,“ říká Kateřina Malá, ředitelka občanského sdružení. 
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2.5 Nymburk – Semiramis o. s. 

 

Stručné představení organizace, historie 

 

Občanské sdružení Semiramis poskytuje od roku 2000 služby v oblasti drogové 

problematiky a podílí se na tvorbě protidrogové politiky ve Středočeském kraji.  

Poskytuje služby uživatelům drog za účelem jejich sociální a zdravotní stabilizace a 

rehabilitace, působí preventivně na osoby, které se s drogou ještě nesetkaly, popř. s ní 

experimentují.  Dále je jedním z cílů organizace ochrana veřejnosti a veřejného zdraví 

před negativními dopady zneužívání návykových látek, informování laické i odborné 

veřejnosti (včetně osob blízkých uživatelům drog) za účelem zvýšení informovanosti o 

drogové problematice a v neposlední řadě spolupráce s ostatními organizacemi na 

místní i národní úrovni a s krajským úřadem Středočeského kraje na vytváření sítě 

komplexních služeb. 

V roce 2001 vzniklo Centrum primární prevence, které realizuje programy 

dlouhodobé a jednorázové primární prevence na základních a středních školách 

Středočeského kraje. Centrum získalo v roce 2007 certifikát odborné způsobilosti 

poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek MŠMT a 

RVKPP62. Ve stejném roce se tento program rozšířil do Královéhradeckého kraje.  

 

Cílová skupina 

 

Na cílovou skupinu dětí a mládeže je zaměřeno centrum primární prevence, 

které poskytuje školám a školským zařízením na území Středočeského a 

Královéhradeckého kraje profesionální intervenci a odborné poradenství v oblasti 

primární prevence rizikového chování. Toto realizuje prostřednictvím dlouhodobých 

programů specifické primární prevence, a tím se snaží u dětí a mládeže předcházet 

problémům spojeným s rizikovým chováním nebo tyto problémy oddálit do co 

nejpozdějšího věku. 

                                                 
62 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 
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Cílovou skupinou centra primární prevence o. s. Semiramis jsou žáci II. stupně 

ZŠ (od 6. do 9. tříd), pedagogové (třídní učitelé, školní metodici prevence, ředitelé škol 

a ostatní členové pedagogického sboru) a rodiče. 

V programech DPP bylo v roce 2010 zapojeno 4464 žáků a 302 pedagogických 

zaměstnanců. 

Občanské sdružení Semiramis poskytuje svým klientům služby sociální 

prevence, nízkoprahové centrum a široké spektrum vzdělávání. 

 

Realizované projekty pro děti a mládež 

 

Občanské sdružení Semiramis realizovalo dva projekty v minulém 

programovém období ze Společného regionálního operačního programu (SROP). 

V tomto programovém období pak realizuje jeden projekt financovaný z OPVK a jako 

partnerská organizace bylo zapojeno do projektu OPPA, jehož realizátorem byla 

organizace Alma Femina. V rámci projektu byly poskytovány komplexní služby 

následné péče ženám, které mají problém se zneužíváním alkoholu. Cílovou skupinu 

tvořily ženy ve věku nad 18 let, primárně matky s dětmi zneužívající alkohol skrze 

aktivity, jako je individuální, skupinové, sociálně právní a pracovní poradenství, 

kreativní a vzdělávací dílny, telefonické a internetové poradenství. 

Projekt hrazený z OPVK realizuje centrum primární prevence a jeho cílem je 

vytvoření a zavedení komplexního dlouhodobého programu primární prevence pro žáky 

II. stupně základních škol, včetně podpůrných služeb v oblasti prevence pro 

pedagogické pracovníky a rodiče. Projekt zahrnuje též vzdělávání metodiků prevence na 

školách. 

Kurzy primární prevence jsou zaměřeny nejen na drogovou problematiku, ale též 

na zdravý životní styl. Tento projekt stále probíhá, zatím bez větších komplikací. 

Problémy, které je potřeba v rámci realizace řešit, nesouvisejí s přímou prací se žáky. 

Přetrvávají nedostatky v komunikaci mezi řídícím orgánem a pracovníky projektu. Vše 

ostatní funguje dle očekávání.  Hlavní aktivitou pro cílovou skupinu děti a mládež je 

dlouhodobá nespecifická63 primární prevence. S kolektivem dětí se tedy pracuje 

                                                 
63 Nespecifickou primární prevencí  se rozumí veškeré aktivity podporující zdravý životní styl, které ale 
nemají přímou souvislost s užíváním návykových látek, tj. aktivity blízké daným věkovým skupinám, 
které by byly poskytovány i v případě, že by problém spojený s užíváním návykových látek neexistoval. 
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souvisle od 6. do 9. třídy. Způsoby práce s dětmi jsou upraveny tak, aby pro děti byly 

zajímavé a přitažlivé, zejména díky zážitkové formě.  

Lektoři se snaží pokrýt klíčové regiony v rámci kraje, kontaktovat školy tak, aby 

byla tato služba dostupná v celém městě. To se daří například v Mladé Boleslavi nebo 

Kralupech nad Vltavou. Města jsou vybírána nejen dle měřítka dostupnosti, ale také za 

účelem ověřování účinnosti preventivních aktivit. Programy primární prevence na 

školách vede 22 lektorů, zejména studentů sociální pedagogiky a příbuzných oborů.  

Program dlouhodobé primární prevence zaměřený na rizikové chování a zdravý životní 

styl (dále jen Program DPP) je určen vždy pro jednu školní třídu, se kterou se lektoři 

setkávají zpravidla jednou za školní pololetí – tzn. dvě setkání za jeden školní rok (u 

některých škol se jedná o tři setkání za školní rok). 

    Program DPP je veden interaktivní formou s využitím řady psychosociálních 

her, technik a zážitkové pedagogiky. Prostřednictvím zážitku se lektoři snaží žákům 

předávat pozitivní životní hodnoty a postoje, informace o různých formách rizikového 

chování a v celém průběhu Programu DPP pracují s tématy, jako jsou zdravý životní 

styl, podpora sebevědomí, zdravá komunikace, pozitivní mezilidské vztahy, práce s 

agresivitou, s intolerancí, sebeovládáním, asertivitou, odmítáním či stresovými 

situacemi. 

  Program DPP je úzce zaměřen na práci s kolektivem a budování pozitivních 

mezilidských vztahů – zdravé interakce ve skupině, sebepojetí, schopnost tolerovat 

odlišnosti, umění spolupráce a komunikace s ostatními. V průběhu celého programu je 

kladen důraz na posílení životních hodnot a postojů vedoucích ke zdravému životnímu 

stylu („bio-psycho-sociální pohodě“). Obsahem jsou témata týkající se různých forem 

rizikového chování, jako např. intolerance, rasismus, agresivita, rizikové sexuální 

chování, závislostní chování, šikana, rizikové trávení volného času apod. 

Projekt nemá výrazný vliv na počet klientů organizace - financuje aktivity, které 

organizace již dříve poskytovala, proto se nedá říci, že by se zvedl počet klientů. Cílová 

skupina, se kterou se v rámci projektu pracuje, zůstává stejná, efektem projektu je 

zlepšení stávající služeb díky finančním prostředkům.  

                                                                                                                                               
Jedná se tedy o aktivity, které obecně napomáhají snižovat riziko vzniku a rozvoje sociálně-patologických 
forem chování a zaměřují se spíše na protektivní faktory vzniku závislosti. Zdroj: Národní informační 
centrum pro mládež [online]. 2006 [cit. 2011-11-12]. Primární prevence - charakteristika. Dostupné z 
WWW: http://www.icm.cz/primarni-prevence-charakteristika 
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Přímá práce s klienty (dětmi a mládeží) je vždy postavená na kvalitě 

jednotlivých pracovníků v terénu. Projekty ESF jsou stabilním zdrojem financování a 

díky nim si organizace může dovolit najímat kvalitní lektory a finančně je motivovat. 

To má nepochybně dopad na kvalitu aktivit pro děti a mládež.  

 

Vliv projekt ů na kvalitu služeb pro děti a mládež v organizaci 

 

� materiální vybavení – na materiální vybavení projekt vliv neměl, metodika je 

postavená na schopnostech lektorů 

� rozšíření portfolia služeb pro děti a mládež – není ovlivněno realizací 

projektu, financovaly se aktivity, které organizace realizovala již před zahájením 

projektu 

� navýšení počtu zaměstnanců – projekt umožnil rozšíření řad lektorů primární 

prevence 

� vzdělávání pedagogických zaměstnanců – probíhají odborné semináře a 

rozvojová setkání pro lektorský tým, zajištění kontinuální vzdělávání pro 

lektorský tým za účelem zlepšování kvality přímé služby s dětmi a mládeží. 

Lektoři se účastní výjezdů, tematických vzdělávacích bloků atd. 

� možnost využít nové vzdělávací metody, trendy - jedním z inovativních prvků 

je poskytování metodické podpory školám a pedagogům odpovědným za 

primární prevenci. Lektoři jsou pedagogům nápomocni při řešení aktuálních 

problémů, jako je šikana a další sociálně nežádoucí jevy na škole.   

� možnost intenzivnější spolupráce s komunitou, místní samosprávou – dle 

zkušenosti Semiramis o. s. má bohužel realizace projektů z ESF negativní vliv 

na další spolupráci organizace a místní samosprávy. Díky financím z ESF se 

organizace stává na určité období samostatnou a nežádá na své aktivity dotace. 

Místní samospráva ocení snížení zájemců o poskytovanou podporu, ale velmi 

těžko se pak organizacím daří se do těchto systémů po ukončení projektu vracet. 

Například v obci Bělá pod Bezdězem se organizace zapojila jako partner do 

projektu revitalizace veřejného prostoru. Jedním z cílů projektu bylo snížení 

kriminality v nepřehledných částech obce. Díky této spolupráci bylo partnerství 

s obcí posíleno a očekává se spolupráce i v budoucnosti. 
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Přehled kritérií v tabulce č. 6 

Tabulka č. 6 - posouzení vlivu projektů na jednotlivá kritéria – Semiramis o. s. 

 

 kritérium Splněno ano/ne 

1 

   možnost nakoupení materiálního vybavení pro práci   

   s dětmi a mládeží Ano  

2 rozšíření portfolia služeb pro klienty  Ne 

3 navýšení počtu zaměstnanců v přímé práci s klienty Ano  

4 možnost využívat nové, inovativní metody práce s dětmi Ano  

5 další vzdělávání zaměstnanců organizace Ano  

6 rozšíření možností spolupráce s rodinou a komunitou  Ne 

7 možnost navázání mezinárodních partnerství  Ne 

 

Projekty, které realizovalo o. s. Semiramis, přinesly pozitivní vliv na 4 ze 7 

sledovaných kritérií. Projekty financované z ESF pozitivně ovlivnily kvalitu aktivit a 

služeb pro děti a mládež.  

     Vliv na kvalitu služeb o. s. Semiramis v oblasti terénních programů měl 

v minulém programovém období také již zmiňovaný projekt financovaný ze SROP. 

Díky němu bylo možné služby nejen rozšiřovat, ale též rozvíjet. Pracovníci terénních 

programů měli možnost vycestovat do zahraničí za účelem přenosu dobré praxe a tuto 

praxi poté aplikovat v rámci organizace.  Pro pracovníky organizace to byla jedinečná 

příležitost, jelikož české lokální dotační tituly výjezdy do zahraničí nepodporují.  

 

Udržitelnost aktivit a služeb pro děti a mládež 

 

Výše popsaný systém, v rámci kterého organizuje z projektů ESF aktivity, které 

realizuje dlouhodobě, nezávisle na dotacích z EU, umožňuje bezproblémové zajištění 

udržitelnosti. Aktivity se plánují dlouhodobě a s jejich udržitelností není problém. 

Udržitelnost je také třeba řešit již při sepisování projektové žádosti. Organizace musí 

počítat s tím, že udržitelnost je povinná. Semiramis o. s. zajistila udržitelnost aktivit 

primární prevence smlouvami se školami, na kterých působí. Školy se zavázaly hradit 

náklady s kurzy PP po ukončení projektu.  
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Problémem se též ukazuje nemožnost kofinancování aktivit realizovaných v rámci 

projektu z jiných zdrojů.  

Po ukončení projektu může organizace čerpat výhody z vybavení, které bylo za 

dané finanční prostředky pořízeno, jako jsou například automobily pro terénní 

programy. I to je jeden ze způsobů, jak zajistit udržitelnost. 

 

Budoucnost organizace 

 

Do budoucna chystají zástupci organizace fúzi s  o. s. Laxus, a to přibližně 

v horizontu 5 let. Cílem je vytvoření druhé nejsilnější organizace v daném oboru. Obě 

sdružení tedy dohromady poskytují své služby v oblasti protidrogové prevence na území 

čtyř krajů – Středočeského, Královéhradeckého, Pardubického a Libereckého.  Cílem 

sloučení Laxus o. s. a Semiramis o. s. je zajištění fungování služeb a jejich další rozvoj, 

zefektivnění řízení a propojení know-how, lidského potenciálu i odborných zkušeností.  

 

Budoucnost neziskového sektoru 

 

Ve srovnání s minulým programovým obdobím 2004-2007 jsou operační 

programy a jejich fungování v tomto období nastaveny lépe. Problémem je, že v situaci, 

kdy se všechny procesy podařilo ustálit tak, aby fungovaly, se celý systém bude opět 

měnit pro období 2014+. To je jedním z problémů neziskových organizací do budoucna.  

„Organizace, které s rozmyslem čerpaly evropské fondy, tak nebudou mít větší 

problémy s dalším financováním,“ říká Pavel Plaček, ředitel organizace. 

Na přechodu mezi současným a budoucím programovým obdobím hrozí odchod 

odborníků z neziskových organizací do stabilnějšího prostředí. Desítky organizací 

přešly kompletně na financování z ESF.  

Národní dotační tituly nejsou připraveny na převzetí závazku financování 

sociálních služeb po roce 2013. Například pro příští rok je plánováno pro poskytovatele 

sociálních služeb 6 miliard Kč, tedy stejně jako v minulém roce. Očekává se ale deficit 

4 miliardy, a to díky dobíhajícím projektům financovaným z ESF. V rámci těchto 

projektů byly hrazeny služby, které dříve spadaly pod MPSV, a po ukončení projektů je 

třeba, aby je MPSV začalo opět financovat.  
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2.6 Písek – Arkáda o. s 

 

Představení organizace 

 

Občanské sdružení Arkáda vzniklo v roce 1996 za účelem poskytování služeb 

osobám drogově závislým a lidem v krizi.  Jeho cílem bylo doplnit a zkvalitnit stávající 

nabídku psychosociálních služeb v píseckém regionu o krizové a kontaktní centrum. 

V roce 1998 byl zaveden systém služeb pro uživatele drog – Kontaktní centrum 

a také začala působit na poli prevence – vytvořila nabídku preventivních aktivit pro 

základní i střední školy. Od ledna 2001 se činnost Arkády rozšířila o další významný 

projekt - Linku důvěry. Linka důvěry pomáhá dětem, mládeži, dospělým a seniorům, 

kteří se ocitají v situacích, s nimiž si neví rady a nemají nikoho ve svém okolí, na koho 

by se mohli obrátit. Posláním Linky důvěry je především vytvoření bezpečného zázemí 

pro volající, poskytnutí vstřícného, a přitom nezávazného kontaktu. 

V roce 2002 také organizace získala Pověření k sociálně právní ochraně dětí od 

Krajského úřadu v Českých Budějovicích.  Z tohoto titulu realizuje Programy přípravy 

pro náhradní rodinnou péči pro budoucí pěstouny a osvojitele. 

V roce 2004 došlo k dalšímu posunu, kdy se činnost organizace rozšířila o dva 

nové projekty. Prvním byla Rodinná poradna – pracoviště, které se specializuje na 

řešení partnerských a rodinných problémů, druhým Program Pět P zaměřený na pomoc 

ohroženým a sociálně znevýhodněným dětem. Je to individuální preventivní program 

založený na kamarádském vztahu dítěte a dospělého dobrovolníka. Program Pět P je 

obdobou amerického programu Big Brothers Big Sisters64, který v USA funguje již od 

roku 1902. Metodické vedení a garanci tohoto programu zastřešuje Národní 

dobrovolnické centrum Hestia, se kterým Arkáda navázala spolupráci již v roce 2003, 

kdy byly podniknuty první kroky k přenesení Programu Pět P do Písku. Pět P znamená: 

Přátelství, Pomoc, Podporu, Péči, Prevenci. 

                                                 
64 Tato myšlenka pochází původem z USA, kde již přes sto let funguje jeho obdoba Big Brothers, Big 
Sisters. V první polovině devadesátých let 20. století se tento severoamerický program začal orientovat na 
popularizaci hnutí po světě. Z toho důvodu byla založena asociace Big Brothers, Big Sisters International, 
která všechny tyto programy sdružuje. V současné době funguje Big Brothers, Big Sisters pod různými 
názvy v devatenácti  zemích světa. 
Zdroj: Občanské sdružení HESTIA [online]. 2011 [cit. 2011-11-12]. PROGRAM PĚT P ANEB KDYŽ 
SE JEDEN VĚNUJE DRUHÉMU. Dostupné z WWW: <http://www.hest.cz/clanky/program-pet-p-aneb-
kdyz-se-jeden-venuje-druhemu/>. 
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Občanské sdružení také poskytuje nízkoprahové služby v rámci kontaktního 

centra. Posláním kontaktního centra je poskytování pomoci osobám starším patnácti let, 

které potřebují pomoc a podporu při řešení svých problémů, do kterých se dostaly v 

důsledku pravidelného či experimentálního zneužívání návykových látek. Pomoc se 

zaměřuje nejen na samotné klienty, ale také na jejich blízké, kteří o pomoc požádají 

(rodiče, partneři). 

V dalším období se organizace přestěhovala do svého nynějšího sídla a začala se 

postupně i díky financím z ESF rozrůstat.  

 

Cílová skupina:  

 

 Občanské sdružení Arkáda poskytuje ambulantní služby a aktivity pro děti, 

mládež i dospělé osoby v tíživých a krizových životních situacích. Děti a mládež tvoří 

přibližně třetinu klientů organizace. Počet klientů v čase roste, lze též vysledovat 

proměnlivost klientely. V poslední době organizace zaznamenává nárůst požadavků na 

služby rodinného poradenství ze strany rodičů problémových dětí.  

 

Občanské sdružení Arkáda poskytuje svým klientům na území píseckého regionu tyto 

služby: 

• Právní poradenství (omezeně v rámci projektu Spolu) 

• Psychologické poradenství  

• Sociální poradenství  

• Služby sociální prevence 

• Sociálně právní ochrana dětí  

• Nízkoprahové centrum  

• Volnočasové aktivity  

• Vzdělávání 
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Realizované projekty pro děti a mládež 

 

V programovém období 2004-2006 realizovala organizace projekt „Zpět do 

školních lavic“ ze Společného regionálního operačního programu. Projekt byl zaměřen 

na skupinu mladistvých, kteří jsou z nejrůznějších důvodů ohroženi předčasným 

ukončením školní docházky. Mezi tyto důvody nejčastěji patří ohrožení závislostí na 

drogách či jiných návykových látkách a různé dlouhodobé osobní anebo rodinné 

problémy, které se negativně odrážejí v přístupu ke školní docházce.  

Hlavním cílem projektu bylo motivovat mladistvé, poskytnout jim potřebnou 

podporu k dokončení školní docházky a přispět ke snížení počtu mladistvých 

ohrožených sociální exkluzí z důvodu nedokončené školní docházky (základní škola, 

střední škola). Projekt vycházel z dlouhodobých zkušeností zaměstnanců Arkády. 

Nedokončené školní vzdělání s sebou v budoucnosti přináší další problémy - potíže při 

hledání vhodného zaměstnání, a tím i riziko dlouhodobé nezaměstnanosti, která s sebou 

přináší řadu následných problémů, které znesnadňují život jedince. 

V současném programovém období realizovala Arkáda dva projekty 

financované z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu 

vzdělávání pro konkurenceschopnost a Operačního programu lidské zdroje a 

zaměstnanost.  

 

 

Projekt „Bez školy to nepůjde“ – financován z OPVK 

Hlavním cílem projektu „Bez školy to nepůjde" je vhodnými prostředky 

motivovat žáky k dokončení školní docházky. Projekt si klade za cíl pomoci dětem a 

mladistvým zvládat nároky, které na ně klade školní prostředí. Důvodem problémů ve 

škole mohou být napjaté vztahy mezi vrstevníky, problémy v rodině nebo hledání sebe 

sama. V rámci komplexního programu se jim pracovníci Arkády snaží pomoci měnit 

jejich životní situaci tak, aby dokončení vzdělání bylo možné, pomáhají žákům hledat 

východiska z jejich problémů, učí je lépe vycházet se spolužáky a učiteli. 

Projekt je určen také rodičům znevýhodněných žáků. Vedle přednášek a besed 

na třídních schůzkách ve školách poskytuje individuální konzultace, které pomáhají 

rodičům zvládat vývojové, výukové a výchovné problémy jejich dětí. 
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V neposlední řadě má být projekt ku pomoci také pedagogům. Pro ty jsou 

určeny konzultace a vzdělávání zaměřené na výchovnou a výukovou problematiku žáků 

a studentů. 

Cílovou skupinou projektu jsou žáci se sociálním znevýhodněním, kteří jsou 

ohroženi předčasným odchodem ze školy, a ti, kteří školu již předčasně opustili. Mezi 

tyto klienty se řadí zejména žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním 

postavením, žáci ohrožení sociálně patologickými jevy a děti a mládež s nařízeným 

dohledem nad výchovou či nařízenou ústavní výchovou. 

Dále projekt nabízí aktivity a poradenství pro rodiče sociálně znevýhodněných 

žáků a učitele základních a středních škol. Učitelé mohou využívat poradenství, které 

jim poskytují pracovníci v rámci svých preventivních aktivit na konkrétní škole, mohou 

také navštívit pracoviště občanského sdružení. Učitelé docházejí na další kurzy 

s nejrůznější tematikou, jako byly například „EMO a sebepoškozování“, „Konflikty a 

jejich řešení“ nebo „Stres a syndrom vyhoření“. Vzdělávání pedagogických pracovníků 

je oblastí, ve které se bude organizace dále rozšiřovat.  

Za období 1. 3. 2009 – 30. 11. 2010 bylo aktivitami projektu podpořeno 629 dětí 

a 135 pedagogů.  

 

Projekt „Spolu“ – financován z OPLZZ 

 Projekt je zaměřen na poskytování psychosociálních služeb ohroženým či 

sociálně vyloučeným osobám. V rámci projektu je klientům nabízena tříměsíční 

intenzivní ambulantní spolupráce, která představuje výhodnou formu odborné pomoci 

pro ty klienty, kteří se ocitli v obtížné životní situaci a potřebují odbornou intervenci, 

není však nutná jejich hospitalizace. 

Projekt je připraven pro mládež a mladé dospělé (15 – 30 let), kteří se 

problematicky hledají, nevycházejí s okolím, obtížně dodržují společenské normy, 

dostali se do konfliktu se zákonem nebo jsou ohroženi delikvencí. Projekt pamatuje také 

na osoby, které opouštějí ústavní péči a potřebují pomoci se nově zorientovat, udržet 

výsledky předchozího léčení a provázet na samostatné cestě životem. Poslední 

skupinou, která projekt využívá, jsou oběti trestné činnosti, především oběti domácího 

násilí, obchodu s lidmi a zneužívané a zanedbávané děti. 
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 Projekt navazuje na tradici aktivit občanského sdružení, jako je krizové centrum 

a podpora osob v obtížných životních situacích.  

 Jedna z forem práce, kterou nabízí mladistvým, jsou skupinová setkání. Počet 

mladých lidí ve skupině se pohybuje kolem deseti, průměrný věk je 17 let. Skupinová 

práce dává pracovníkům jedinečnou příležitost vidět klienty v pestrých interakcích s 

vrstevníky, v neformálních situacích, které živelně skupina vytváří, a tomu přizpůsobit 

jejich další vedení. Klienti pak mohou mít užitek z toho, že si ve skupině, která je už 

chráněným prostředím jen do jisté míry, vyzkouší např. obhájit slušně svůj názor, 

poslouchat problémy druhých a umět na ně vhodně reagovat, rozpoznávat rizika 

jednotlivých situací a umět se jim – alespoň teoreticky – vyhnout. 

Projekt klientům nabízí možnost využívat služeb více odborníků, jako je 

psycholog, psychoterapeut, sociální pracovník nebo právník. Dále jsou pak 

kombinovány individuální a skupinové formy práce, jako například diagnostika, 

individuální terapie, skupinová sezení nebo práce s rodinným systémem.  

 V období 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 bylo aktivitami projektu podpořeno celkem 

188 osob, z toho 55 ve skupině mládež a mladí dospělí, 42 ve skupině obětí trestné 

činnosti a 21 osob opouštějících ústavní péči. 

  

Všechny projekty financované z ESF, které organizace realizovala, měly základ 

v aktivitách, jimž se organizace dlouhodobě věnuje. Proto pracovníci vycházejí 

z dřívějších zkušeností a aktivity pro děti a mládež jsou tedy úspěšné a funkční. Služby 

díky projektům získaly určitou koncepci a systematičnost. Projekty též umožnily tyto 

služby rozšířit. Příkladem může být například primární prevence, kterou Arkáda od 

svého vzniku provozovala. Preventivní aktivity fungovaly v sídle organizace, pracovníci 

poskytovali dětem i rodičům poradenství. Díky projektům však bylo možné rozšířit tyto 

služby, zavést nový systém pravidelného docházení do škol a kontinuální práce 

s třídním kolektivem. 

 Organizace díky realizaci projektů zaznamenala výrazné zvýšení počtu klientů 

v cílové skupině děti a mládež.  

S projekty jsou pracovníci organizace spokojeni, aktivity pro děti a mládež 

probíhají dle jejich představ a očekávání. Jako problematická se ukazuje administrativa 

spojená s realizací projektů, která je časově velmi náročná a vyžaduje velkou pozornost 
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a úsilí. Ačkoliv pracovníci dobře vycházejí se zaměstnanci řídícího orgánu, tedy 

krajského úřadu, jsou některé požadavky na administrativu projektů nadměrně 

zatěžující. U grantů, které poskytují ministerstva, často tyto požadavky nejsou, a je tedy 

více času na přímou práci s klienty. Bohužel tyto granty jsou nedostačující a provoz 

organizací mohou pokrýt jen z malé části. Velkou výhodou projektů financovaných 

z ESF je množství prostředků, které je nesrovnatelně vyšší než prostředky z jiných 

dotačních titulů. To organizaci poskytuje stabilitu. Dalším pozitivem je fakt, že se jedná 

o víceleté projekty, které nevyžadují získávání prostředků každý rok.  

 Významně realizace projektů ovlivňuje kompetence pracovníků organizace. 

Díky širší spolupráci s externisty a odborníky si doplňují své znalosti a dovednosti, 

mohou se jejich prací inspirovat. Projekty také ovlivňují jejich manažerské dovednosti, 

učí se vést projekty, monitorovat a evaluovat svoji vlastní činnost. Například pracovníci 

primární prevence musí vést přehledně dokumentaci, musí umět pracovat s daným 

rozpočtem na materiální vybavení atd.  

 Projekty financované z ESF také umožňují vyplácet zaměstnancům vyšší mzdy, 

což je nesporně důležitý motivační faktor. 

 Díky projektům se zvýšil počet zaměstnanců organizace přibližně o jednu třetinu 

oproti původnímu stavu.  

 

Vliv projekt ů na kvalitu služeb pro děti mládež v organizaci 

 

� materiální vybavení – organizace obohatila materiální zázemí. 

� rozšíření portfolia služeb pro děti a mládež – díky projektům poskytuje 

organizace služby a aktivity pro děti a mládež, které by jinak nebylo možné 

realizovat. Více využívá spolupráce s externisty, kteří přispívají svými 

odbornými vědomostmi a dovednostmi. 

� navýšení počtu zaměstnanců v přímé práci s klienty – v rámci kurzů primární 

prevence dochází do škol dva pracovníci, což zvyšuje kvalitu těchto kurzů. 

V jedné třídě je až 30 dětí a dva lidé mohou vést kurzy kvalitněji a intenzivněji 

než jeden pracovník. 
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� vzdělávání pedagogických zaměstnanců – tuto oblast projekty neovlivnily, 

zaměstnanci, kteří jsou sociálními pracovníky, se podle zákona vzdělávat 

musejí, a nesouvisí to tedy s projekty.  

� možnost využít nové vzdělávací metody a trendy – organizace zavedla nové 

způsoby práce s cílovou skupinou dětí a mládeže, například díky navýšení počtu 

lektorů v hodině. 

� možnost intenzivnější spolupráce s komunitou, místní samosprávou – 

organizace navázala kontakt s více školami v regionu. Organizace se v rámci 

svých aktivit zapojuje do komunitního plánování města Písku. 

 

Přehled kritérií v tabulce č.7 

Tabulka č. 7 - posouzení vlivu projektů na jednotlivá kritéria – o. s. Arkáda 

 

 kritérium Splněno ano/ne 

1 

   možnost nakoupení materiálního vybavení pro práci   

   s dětmi a mládeží Ano  

2 rozšíření portfolia služeb pro klienty Ano  

3 navýšení počtu zaměstnanců v přímé práci s klienty Ano  

4 možnost využívat nové, inovativní metody práce s dětmi Ano  

5 další vzdělávání zaměstnanců organizace  Ne 

6 rozšíření možností spolupráce s rodinou a komunitou  Ne 

7 možnost navázání mezinárodních partnerství  Ne 

 

 

Projekty, které realizovalo o. s. Arkáda, přinesly pozitivní vliv na 4 ze 7 

sledovaných kritérií. Projekty financované z ESF pozitivně ovlivnily kvalitu aktivit a 

služeb pro děti a mládež.  
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Udržitelnost aktivit a služeb pro děti a mládež 

 

Aktivity projektu „Bez školy to nepůjde“ jsou zajištěny navazujícím ročním 

projektem „Prima třída“, který byl nedávno schválen v rámci OPVK. V procesu 

přípravy už je i další projekt, který by navazoval na „Prima třídu“. 

Arkáda v rámci své fundraisingové strategie žádá o dotace z MŠMT, MPSV i 

MV, krajského úřadu i nejrůznějších nadací, například nadace Divoké husy.65 

 Další možností je zpoplatnění části služeb, například kurzů primární prevence 

pro školy. Pokud by služby měly zůstat bezplatné, musel by přijít další velký projekt na 

jejich provoz.  

 Udržení aktivit organizace je samozřejmě stěžejní otázkou, pokud by se 

nepodařilo sehnat další granty, stala by se pouze formalitou bez většího významu pro 

klienty organizace. 

 Organizace se pokouší také o další formy fundraisingu, proběhla například 

veřejná sbírka. Tyto zdroje jsou však zatím zanedbatelné a nepokryjí provoz organizace. 

Navíc například veřejná sbírka vyžaduje administrativně náročný proces žádosti o její 

povolení, který neodpovídá získaným prostředkům.  

 

Budoucnost organizace 

 

Do budoucnosti se bude organizace ucházet o akreditaci sociálně aktivizačních 

služeb pro děti a mládež.  Také rozšiřuje své služby o vzdělávání pedagogických 

pracovníků a žádá o grant z OPVK. Důvodem je aktuální vypsání výzvy na DVPP66 

v rámci daného operačního programu. V rámci tohoto projektu je naplánována dílčí 

spolupráce s externím dodavatelem vzdělávacích kurzů z Příbrami. 

 

 

 
 
 
                                                 
65 Nadace Divoké husy [online]. 2009 [cit. 2011-11-12]. O Nadaci Divoké husy. Dostupné z WWW: 
<http://divokehusy.cz/o_nas/o_nadaci/>. 
66 další vzdělávání pedagogických pracovníků - je systém vzdělávání pedagogů, jehož kvalitu kontroluje 
MŠMT. Kurzy vzdělávání pedagogických pracovníků podléhají schválení Akreditační komise MŠMT. 



 97 

 

2.7 Analýza případových studií - Dopad projektů realizovaných z ESF na kvalitu služeb 

pro děti a mládež 

 
           Zástupci neziskových organizací byli dotazování na zkušenosti s realizací 

projektů financovaných z Evropského sociálního fondu. Zaznamenané výpovědi 

odrážejí realitu neziskového sektoru a vypovídají o mnoha současných fenoménech a 

trendech.  

Pro posouzení vlivu kvality projektů financovaných z ESF na kvalitu aktivit pro 

děti a mládež bylo využito 7 rozdílných kritérií. Každá případová studie obsahovala 

zhodnocení těchto kritérií v rámci samostatné tabulky. 

Tabulka č.8 – seznam posuzovaných kriterií 

č. kritérium 
1    možnost nakoupení materiálního vybavení pro práci s dětmi a mládeží 
2 rozšíření portfolia služeb pro klienty 
3 navýšení počtu zaměstnanců v přímé práci s klienty 
4 možnost využívat nové, inovativní metody práce s dětmi 
5 další vzdělávání zaměstnanců organizace 
6 rozšíření možností spolupráce s rodinou a komunitou 
7 možnost navázání mezinárodních partnerství a přenosu dobré praxe 
 

Pro analýzu slouží tabulka č.9, shrnující dopad projektů na kvalitu aktivit pro 

děti a mládež ve všech oslovených organizacích. Tato tabulka neslouží ke kvantifikací 

výsledků výzkumu, nýbrž k jejich zpřehlednění.  

Tabulka č. 9 – shrnutí vlivu projektů na jednotlivá kritéria ve sledovaných organizacích 

 

kritéria kvality 

/název organizace 

kritérium 

1 

kritérium 

2 

kritérium 

3 

kritérium 

4 

kritérium 

5 

kritérium 

6 

kritérium 

7 Celkem 

Meta o. s. ano ano ne ano ano ne ne 4 

Semiramis o. s. ano ne ano ano ano ne ne 4 

o. s. Mosty ano ano ano ano ano ano ano 7 

IQ Roma Servis ano ano ano ano ne ne ano 5 

Arkáda o. s. ano ano ano ano ne ne ne 4 

celkem 5 4 4 5 3 1 2  
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Kritérium „možnost nakoupení materiálního vybavení pro práci s dětmi a 

mládeží“ bylo pozitivně ovlivněno u všech oslovených organizací. Možnost pořídit 

materiální vybavení ať už pro přímou práci s klienty – dětí a mládeží, nebo pro chod 

organizace jako takové je nepochybně jedním z důležitých dopadů projektů 

financovaných z Evropského sociálního fondu. 

Kritérium „rozšíření portfolia služeb pro klienty“ bylo splněno u 4 z 5 

oslovených organizací. K rozšíření portfolia nabízených aktivit a služeb dochází u 

většiny organizací. Tam, kde k ovlivnění tohoto kritéria nedochází, je důvodem systém 

financování aktivit organizace, která skrze projekty financuje již stávající služby a 

aktivity. 

Kritérium „navýšení počtu zaměstnanců v přímé práci s klienty“ je pozitivně 

ovlivněno u 4 z 5 organizací. Důvodem je možnost zaměstnat více kvalitních 

pracovníků a hradit jejich mzdy z dotace v plné výši. Toto kritérium však na druhé 

straně přináší problém udržitelnosti, jelikož organizace často nedisponují dostatečnými 

prostředky na udržení nově zaměstnaných pracovníků v přímé práci s klienty. 

Kritérium „možnost využívat nové, inovativní metody práce s dětmi“ je splněno 

u všech organizací. Důvodem je požadavek ze strany poskytovatelů dotace na využívání 

inovativních a moderních metod přímé práci s dětmi a mládeží. Všechny oslovené 

organizace mají zájem na využívání nových forem práce, a proto se daří toto kritérium 

naplňovat v plné míře. 

Kritérium „další vzdělávání zaměstnanců organizace“ je pozitivně ovlivněno u 3 

z 5 organizací. Zejména v organizacích, které mají své aktivity zaregistrované jako 

sociální služby u MPSV, je požadavek na vzdělávání pracovníků stanoven zákonem. 

V těchto případech projekty financované z ESF tento požadavek doplňují možnostmi 

vzdělávání. V případě, že aktivity organizace nejsou zaregistrovány, je další vzdělávání 

pracovníků v přímé práci s klienty v zájmu vedení organizace, klientů i pracovníků 

samotných. 

Kritérium „rozšíření možností spolupráce s rodinou a komunitou“ je pozitivně 

ovlivněno pouze u jedné z oslovených organizací. Projekty často nejsou primárně 

zacíleny na podporu spolupráce s rodinou, komunitou a místní samosprávu, pokud však 

tuto spolupráci posílí, děje se tak ve většině případů z iniciativy pracovníků organizace, 

jež by pravděpodobně vznikla i bez realizace projektů financovaných z ESF. 
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Kritérium „možnost navázání mezinárodních partnerství a přenos dobré praxe“ 

je pozitivně ovlivněno u 2 z 5 oslovených organizací. Většina oslovených organizací 

nerealizuje projekty zaměřené primárně na mezinárodní spolupráci. Jediným projektem, 

který byl takto zaměřen, byl projekt SPAM, který realizovalo o. s. Mosty. V ostatních 

případech se jedná o vedlejší efekt projektů, doprovázený snahou pracovníků o získání 

inspirace a přenos dobré praxe ze zahraniční. 

Všechny oslovené organizace udávají vliv na 4 a více zformulovaných kritérií. 

Hlavním výstupem případových studií je tedy fakt, že projekty financované 

z Evropského sociálního fondu měly pozitivní dopad na kvalitu aktivit neziskového 

sektoru pro děti a mládež.  

Všichni zástupci oslovených organizací formulovali dílčí problémy při realizaci 

projektů, které však ve většině případů nesouvisely s přímou prací s dětmi a mládeží. 

Jedinou výjimkou bylo o. s. Mosty, které se potýkalo s problematickou cílovou 

skupinou romské mládeže. 

V úvodu praktické části této práce byly zformulovány výzkumné otázky. Hlavní 

výzkumná otázka zní: Mají projekty financované z ESF vliv na kvalitu služeb pro děti a 

mládež v neziskovém sektoru?  

Na hlavní výzkumnou otázku pak navazoval hlavní předpoklad: Projekty 

financované z Evropského sociálního fondu mají pozitivní dopad na kvalitu aktivit pro 

děti a mládež v neziskovém sektoru. U všech oslovených organizací byla pozitivně 

ovlivněna alespoň 4 kritéria ze 7 stanovených, a hlavní předpoklad tak byl úspěšně 

potvrzen. 

Analýza případových studií těž potvrdila tvrzení formulované v rámci 

expertního šetření. Zástupci neziskových organizací potvrdili hlavní pozitivní dopady 

projektů financovaných z ESF, zejména možnost realizovat široké spektrum aktivit pro 

děti a mládež, ale též negativní dopady, jakým jsou zvýšené nároky na administrativu. 

Zároveň se také zástupci neziskových organizací shodují na problematické udržitelnosti 

svých aktivit pro děti a mládež po ukončení projektů. 
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3. Závěr empirické části 

 

V rámci empirické části této práce byl proveden kvalitativní výzkum, jehož 

cílem bylo zmapovat situaci v organizacích, které se věnují dětem a mládeži a které 

realizují či realizovaly projekty financované z Evropského sociálního fondu. 

Hlavní výzkumnou metodou byl strukturovaný rozhovor, a to jak v rámci 

expertního šetření, tak v rámci případových studií. 

Byly provedeny 3 strukturované rozhovory s odborníky, kteří byli vybráni tak, 

aby reprezentovali úhel pohledu akademický, praktický a pedagogický.  

Výsledkem expertního šetření je zodpovězení vedlejších výzkumných otázek a 

poskytnutí širokého spektra doplňujících tezí a myšlenek. 

Výsledkem případových studií je zhodnocení dopadu projektů financovaných 

z ESF na stanovená kritéria kvality dle tabulky č. 1.  Na základě výpovědi zástupců 5 

organizací z Prahy, Brna, Mostu, Nymburka a Písku je možné formulovat několik 

závěrů.  U všech oslovených organizací došlo k pozitivnímu vlivu na kvalitu aktivit 

organizace – ze 7 stanovených kritérií bylo u všech organizací ovlivněno pozitivně 4 a 

více kritérií.  

Projekty z grantů ESF přinášejí nové možnosti rozvoje organizací. Ty mohou 

zavádět nové aktivity a služby pro cílovou skupinu dětí a mládeže, ale také rozvíjet a 

rozšiřovat stávající programy a zvyšovat jejich kvalitu, navýšit počet kvalifikovaných 

pracovníků a umožnit jejich vzdělávání, zlepšit pracovní prostředí a materiální vybavení 

či posílit oblast PR a rozšiřovat povědomí o svých aktivitách.  

Zároveň se však jedná o časově ohraničené projekty, a proto vyvstává otázka 

udržitelnosti, kterou totožně formulují všichni zástupci organizací ve shodě s experty. 

Pro neziskový sektor je velmi složité sehnat odpovídající množství finančních 

prostředků, které by pokrylo tyto aktivity i po ukončení projektů v jejich plné šíři.  Další 

možnosti financování aktivit pro děti a mládež, které byly popsány v teoretické části 

této práce, jsou neziskovými organizacemi často využívány a v budoucnosti budou 

využívány v ještě vyšší míře.  
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Závěry práce a diskuse 

 

Tato práce si kladla za cíl analyzovat situaci v neziskových organizacích, které 

se věnují aktivitám pro děti a mládež, a sledovat vliv projektů financovaných 

z Evropského sociálního fondu na kvalitu těchto aktivit. Na základě provedeného 

expertního šetření a případových studií lze konstatovat, že projekty financované 

z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačních programů pozitivně 

ovlivnily kvalitu aktivit pro d ěti a mládež.  

Způsob využívání dotací z ESF neziskovými organizacemi odpovídá možnostem 

popsaným v teoretické části této práce. Neziskové organizace čerpaly a čerpají 

v programovém období 2007-2013 dotace na svoje aktivity pro děti a mládež ze všech 

tří popsaných operačních programů. Tyto finanční prostředky umožnily zavedení 

nových služeb a aktivit, vyšší dostupnost těchto aktivit pro cílovou skupinu, tedy děti a 

mládež. Organizace se začaly zabývat novými odvětvími a rozšířily své aktivity a 

provoz.  

Některé organizace obměnily náplň činností s ohledem na potřeby cílové 

skupiny dětí a mládeže na straně jedné a v souvislosti s požadavky grantů na straně 

druhé. Zároveň však projekty přinesly nové otázky a úskalí, které budou neziskové 

organizace řešit po jejich ukončení. Jednou ze zásadních otázek je otázka udržitelnosti 

těchto aktivit.  Organizace v mnoha případech nedisponují takovým fundraisingovým 

aparátem, který by nahradil dotace z ESF, a proto budou muset své aktivity, respektive 

šíři jejich poskytování, omezit.  

 Další směřování neziskových organizací, které se věnují aktivitám pro děti a 

mládež, do značné míry souvisí s celkovým stavem společnosti. Organizace se často 

věnují aktivitám, které jsou pro většinu obyvatel „neviditelné“, ale jejichž zánik by 

způsobil ve společnosti velké škody. To se týká převážně organizací zaměřených na 

aktivity, jako je primární prevence, péče o ohrožené děti, zprostředkování 

volnočasových aktivit nebo poradenství pro rodiny s dětmi. 
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 Neziskové organizace se v současnosti nemohou spolehnout na podporu 

veřejnosti a příspěvky od jednotlivců, firem či institucí, které by mohly jejich činnost 

podpořit a poskytnout finanční prostředky.  Pracovníci neziskových organizací, včetně 

těch, jejichž cílovou skupinou jsou děti a mládež, pracují často za minimální mzdu, 

musí čelit pozdním platbám a v případě potřeby pracovat jako dobrovolníci, tedy bez 

nároku na mzdu. To se odráží v jejich motivaci a v kvalitě jimi realizovaných aktivit. 

Je třeba si uvědomit, že neziskové organizace bezesporu posilují pocity 

solidarity a komunity ve společnosti. Pomáhají lidem budovat tzv. „sociální kapitál“, 

povzbuzují procesy vzájemné spolupráce a tvorby důvěry, od kterých závisí fungování 

společnosti. Je to právě solidarita, která dnes často v naší společnosti chybí a jíž je 

potřeba děti a mládež znovu učit.  

Děti a mládež jsou specifickou cílovou skupinou právě pro svoji zranitelnost a 

potřebnost. Investice do aktivit pro děti skrze neziskové organizace je investicí nejen do 

života jednotlivců, kteří těchto služeb využívají, ale také do zdraví celé společnosti. 

 Závěrem je třeba dodat, že tato práce zkoumala vliv projektů financovaných 

z prostředků Evropského sociálního fondu v době, kdy budoucnost strukturálních fondů 

není jasná. Mnoho projektů je teprve na svém počátku a celkové zhodnocení jejich vlivu 

bude možné až s odstupem. Teprve v horizontu několika let bude možné bez pochyb 

říci, zda byl splněn původní účel strukturálních fondů Evropské unie, tedy zda reálně 

došlo ke zvýšení kvality životních podmínek v ČR. 
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