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Abstrakt 

 Tato práce se zaměřuje na oblast ekologických nestátních neziskových organizací 

v Pardubickém kraji. Cílem práce je zmapovat vybrané ekologické NNO a vytipovat 

potencionální ekocentra, která by se měla stát součástí sítě ekologických NNO 

v Pardubickém kraji. Nedílnou součástí této práce je průzkum 10 vybraných ekologických 

NNO, který zjišťuje jejich stávající stav a perspektivy budoucího rozvoje. Teoretická část 

definuje jednotlivé oblasti, které jsou součástí průzkumu a popisuje postoj Pardubického 

kraje k NNO, jeho koncepci ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty, činnost krajského 

koordinátora EVVO a současnou situaci ekologických NNO v Pardubickém kraji. 

Empirickou část tvoří základní informace o jednotlivých NNO, analýza dotazníků a 

rozhovorů zkoumaných NNO a celkové shrnutí průzkumu. V závěru práce jsou shrnuty 

poznatky z provedeného průzkumu a zhodnoceny dosažené cíle.  

 
 
 
 
 
 
Summary 

This diploma paper focuses on the area of environmental NGOs in Pardubice region. 

The main goal is to map chosen environmental NGOs and choose suitable environmental 

centers, which should have become the part of network of environmental NGOs in 

Pardubice region. The integral part ot this work is the survey of ten chosen environmental 

NGOs, which finds out present state and possibility of their development. Theoretical part 

defines individual  parts, which are part of the survey and describes attitude of Pardubice 

region to NGOs, its conception EESE (environmental education, study and enlightenment), 

activity of the regional linkman of EESE and present situation of environmental NGOs in 

Pardubice region. In the empirical part there are described the basic information of 

individual NGOs, analys of questionnaires and interviews of surveyed NGOs and general 

summary. The new informations from the survey and evaluated achieved aims are placed 

at the end of the work. 
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Seznam zkratek: 

CSI                  Civil Society Index (Index občanské společnosti) 

ČSOP       Český svaz ochránců přírody  

EC        Ekocentrum 

ESF        Evropský strukturální fond 

EVVO       environmentální (ekologické) vzdělávání, výchova a osvěta 

EU        Evropská Unie 

ICN                  Informační centrum neziskových organizací  

MOP        Mladí ochránci přírody 

MŠMT       Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 

MV  Ministerstvo vnitra    

MŽP        Ministerstvo životního prostředí 

NGO                non-governmental organisation (nevládní organizace) 

NNO        nestátní nezisková organizace 

NROS               Nadace rozvoje občanské společnosti 

OP RLZ       Operační program Rozvoj lidských zdrojů 

OS                    občanská společnost, občanské sdružení 

Pk        Pardubický kraj 

PdF UHK       Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové 

SSEV       Pavučina - Sdružení středisek ekologické výchovy  

SEV        středisko ekologické výchovy 

SEVER            Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory 

STEP               Síť ekologických poraden  

ŽP        životní prostředí 
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1. Úvod 

Úspěšnost neziskových organizací bezesporu závisí na schopnosti sdružovat své síly, 

vytvářet různé asociace, koalice, společné platformy, koordinační orgány a střechové 

organizace. Schopnost neziskového sektoru jednat jako společenský aktér a partner státu 

tedy závisí na jeho vnitřních kvalitách, které jsou charakteristické jeho povahou a 

množstvím vnitřních sítí vzájemně propojujících jednotlivé neziskové organizace. 

Vzdělávání a informovanost jsou nezbytným předpokladem efektivního zapojení 

obyvatel do ochrany životního prostředí a do udržitelného rozvoje území. Pro dlouhodobou 

udržitelnost systému ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) je důležitá 

systematičnost a trvalost působení - k tomu je nezbytným předpokladem vytváření sítí  

center poskytujících informační, poradenské a vzdělávací služby.  

Na podnět projektu  "KAPKA 21" - Královéhradecký a Pardubický kraj: Agenda 21 

pro každého (Síť informačních, poradenských a vzdělávacích center pro udržitelný život)- 

dále jen Kapka 21, kterým je za Pardubický kraj pověřeno občanské sdružení Ekocentrum 

PALETA, jsem se rozhodla provádět průzkum stávajících ekologických neziskových 

organizací v Pardubickém kraji. Získaná data by měla být využitelná pro krajskou koncepci 

environmentálního vzdělávání a měla by pomoci k vytvoření sítě ekologických 

neziskových organizací v Pardubickém kraji. Průzkum se týká 10 ekologických NNO, 

které byly vybrány panem Ing. Burešem, ředitelem občanského sdružení Ekocentrum 

PALETA.  
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1.1. Cíl práce 

Prvním cílem mé práce je zmapovat vybrané ekologické NNO v Pardubickém kraji 

a zjistit jejich stávající stav a perspektivy budoucího rozvoje. U vybraných NNO budu 

zjišťovat jejich současný stav což znamená, jak jsou financovány, kdo tvoří pracovní sílu, 

jaké pořádají akce, v jakém množství a pro jakou cílovou skupinu. Dále pak zda mají 

ekovýchovu nebo péči o životní prostředí ve stanovách a zda je to jejich hlavní činnost či 

činnost vedlejší, s kým a jak spolupracují, kde získávají informace pro svoji činnost. 

Průzkum bude také zjišťovat perspektivy budoucího rozvoje organizace - jaký plánují 

rozvoj organizace v nejbližších dvou letech, jestli očekávají nějaké problémy, zda jsou 

schopni uspořádat kvalitní školení i pro veřejnou správu a veřejnost a jak jsou schopni 

zajistit chod organizace do budoucnosti. 

Druhým cílem je vytipovat na základě průzkumu potencionální ekocentra, která by 

mohla být součástí sítě environmentálních neziskových NNO v Pardubickém kraji. 

Třetím cílem tohoto průzkumu je potvrdit hypotézu:   

NNO, které spolupracují s jinými subjekty málo, získávají méně peněz, potýkají se s 

finančními problémy a dosahují menšího rozvoje než NNO, které spolupracují více.1 

Vedlejším cílem tohoto průzkumu a hlavním cílem projektu Kapka 21 je vytvořit 

pevnější síť ekologických NNO v Pardubickém kraji, která bude poskytovat poradenství 

pro dospělou veřejnost a jako vedlejší efekt rozvoj ekologických NNO v Pardubickém 

kraji, jejich stabilizaci, vybavení technikou a vytvoření pracovních míst pro lidi v NNO. 

Důležitou součástí tohoto průzkumu je přispět k naplňování koncepce environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v Pardubickém kraji. 

1.2. Metody 

Průzkum bude prováděn polostandardizovanými rozhovory a standardizovanými 

dotazníky s vedoucími pracovníky 10 vybraných ekologických NNO v Pardubickém kraji. 

Dalším zdrojem dat budou dokumenty: materiály o organizaci, výroční zprávy a webové 

stránky. 

                                                 
1 Hypotéza je specifikována v části  3. Empirická část  
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1.3. Struktura práce 

Před zahájením mého průzkumu si musím nejdříve ujasnit a přesně nadefinovat 

oblasti a pojmy, které jsou součástí otázek v dotaznících a rozhovorech. Teoretickou částí 

tedy bude nadefinování jednotlivých pojmů a oblastí pomocí literatury a dostupných 

dokumentů.  

V teoretické části je také popsán celkový postoj Pardubického kraje k NNO, jeho 

koncepce EVVO, činnost krajského koordinátora EVVO a současná situace ekologických 

NNO v Pardubickém kraji.  

Empirická část je rozdělena do čtyř částí. V první části je popsána celá metodologie 

průzkumu, druhou část tvoří základní informace o jednotlivých NNO, ve třetí části je 

provedena analýza dotazníků a rozhovorů zkoumaných NNO a ve čtvrté části je celkové 

shrnutí průzkumu. 

Závěr práce shrnuje poznatky z provedeného průzkumu, hodnotí dosažené cíle a 

nastiňuje co je třeba udělat do budoucna. 
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2. Teoretická část 

 2.1. Nadefinování jednotlivých pojmů  

2.1.1. Zaměstnanci, dobrovolníci, profesionálové  

„V ětšina neziskových organizací se potýká s nedostatkem prostředků, času a 

pracovních sil, aby mohly plnit poslání, které společnost očekává. Většina neziskových 

organizací se neobejde bez celé řady dobrovolných i jiných spolupracovníků, pokud si mají 

vytyčovat vysoké splnitelné cíle odpovídající jejich vyššímu poslání směřujícímu 

k převýchově jednotlivců a celé společnosti“ (Duben, 1996: 158).  

Ze zprávy o stavu neziskového sektoru v ČR za rok 2005 je zřejmé, že za poslední 

roky došlo k rozvoji dobrovolnictví, zlepšila se technická vybavenost NNO (přístup k 

internetu má téměř 90% NNO) a zvýšil se zájem NNO o profesionalizaci svých 

zaměstnanců. V ČR existuje pro NNO dostatečná nabídka školení, která je však pro mnoho 

NNO finančně nedostupná. Tato situace se poslední dobou zlepšuje díky evropským 

grantovým programům zaměřeným na vzdělávání (Zpráva, 2005). 

Dále ze zprávy vyplývá, že velké neziskové organizace mají stálé zaměstnance a u 

některých NNO jsou pracovníci často zaměstnáváni na dobu trvání projektu. S lidskými 

zdroji začínají neziskové organizace pracovat na základě vnějšího tlaku veřejné správy,  

EU (strukturální fondy), domácích nadací, ale také z potřeby být lepší a úspěšnější 

v oblasti neziskového sektoru. Obecně v neziskovém sektoru chybí manažeři neziskových 

organizací. Neziskové organizace spolupracují s dobrovolníky a v některých případech 

mají neziskové organizace systematicky zpracované databáze dobrovolníků. Na základě 

zákona o dobrovolnické službě se přípravě a vzdělávání dobrovolníků věnují akreditovaná 

dobrovolnická centra (Zpráva, 2005). 

„Plné i částečné zaměstnanecké úvazky nejvíce uzavírají organizace v oblasti 

sociálních služeb a ve zdravotnictví. Významný vliv na zaměstnanost má jak velikost 

organizace (čím větší, tím více úvazků), tak podíl státní podpory na financování organizace 

(čím více prostředků od státu, tím více placených zaměstnanců). Placení zaměstnanci se 

více vyskytují v pražských organizacích“ (Frič, 1998:18).  
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Jedním ze základních rysů nestátních neziskových organizací je dobrovolnost. 

V lednu 2003 nabyl účinnosti zákon č. 198/2002 o dobrovolnické službě. Tento zákon 

definuje dobrovolníka jako „fyzickou osobu, která splňuje zákonem stanovené podmínky a 

je vyslána vysílající organizací k přijímací organizaci, pro kterou dobrovolně pracuje bez 

nároku na odměnu“ (Dohnalová, 2004:81). Dobrovolnická služba nesmí být vykonávána 

v rámci podnikatelské (výdělečné) činnosti NNO. Zákon dále vymezuje pojmy jako je 

například vysílající a přijímající organizace (Zákon 198/2002).  

„Využívání práce dobrovolníků je jedním ze specifických atributů činnosti nestátních 

neziskových organizací. Dobrovolná a neplacená práce tvoří vedle různých peněžních 

příjmů nestátního neziskového sektoru podstatnou část nepeněžních příjmů a umožňuje, 

aby nestátní neziskové organizace poskytovaly služby levněji a efektivněji než obdobné 

státní neziskové a soukromé ziskové organizace“ (Frič, Goulli, 2001:162). 

„Naplňování různých funkcí neziskových organizací je do značné míry podmíněno 

schopností využívat práce dobrovolníků. Ze současných průzkumů lze konstatovat, že 

dobrovolnictví je u naprosté většiny neziskových organizací zcela běžným jevem“ (Frič, 

1998: 5).  

Smyslem dobrovolnictví je, že jednotlivci participují na spontánních, soukromých a 

svobodně zvolených aktivitách, které přinášejí efekt pro blaho celé společnosti. Tyto 

aktivity nejsou vynucovány žádnou státní nebo jinou institucí a neočekává se za ně žádné 

finanční ohodnocení ani nějaký jiný prospěch (Duben, 1996: 158). 

Důležitým trvalým úkolem všech NNO je vyhledávat a zapojovat dobrovolníky do 

činností NNO, které jsou zapotřebí. NNO by měly znát svá poslání, cíle a vědět o skutečné 

potřebě dobrovolníků. Vedení každé NNO by mělo mít zcela jasno v otázce, kdo jsou 

dobrovolní spolupracovníci a proč se jimi skutečně stali. „Poznání charakteristiky 

dobrovolníků totiž umožňuje se správně rozhodovat, jak s nimi jednat“ (Duben, 1996:159). 

„Míra profesionality úzce souvisí se schopností NNO udržovat stále placená pracovní 

místa jak pro odborníky, tak pro své pracovníky, kteří se jimi mohou teprve stát. Schopnost 

zaměstnávat profesionály zvyšuje význam a postavení neziskového sektoru ve společnosti“ 

(Frič, 1998:17). Důležitou součástí zvyšování profesionality členů neziskových organizací 

je jejich průběžné vzdělávání a školení. 
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Příjmy neziskových organizací především závisí na kvalitě zpracování jejich 

projektů, na řádném vyúčtování vynaložených prostředků a schopnosti orientovat se 

v právních předpisech. Z tohoto důvodu je nesmírně důležité, aby NNO využívala práce 

profesionálů a byla tak schopna dalšího rozvoje. „V neziskovém sektoru České republiky 

využívá práci účetních a právníků většina organizací. Neziskový sektor neposkytuje jen 

služby, ale je také významným zaměstnavatelem. Schopnost zaměstnávat profesionály 

zvyšuje důležitost neziskového sektoru ve společnosti“ (Frič, 1998:5). 

Velmi důležitá je otázka spolupráce dobrovolníků a profesionálů, která má vliv na 

jejich výkonnost a celou činnost organizace.  

V rámci projektu CIVICUS byla dána a diskutována různá doporučení do budoucna. 

Jedním takovým doporučením v oblasti zaměstnávání je „profesionalizovat a vzdělávat 

organizace občanské společnosti; získávat více profesionálů a udržet je v sektoru, protože 

činnost založená jen na dobrovolnictví obvykle nestačí; přijímat osvětu a poučení také ze 

strany firem“ (Vajdová, 2005:70). 

Obecně lze říci, že ekologické NNO využívají spíše práce dobrovolníků než 

zaměstnanců (z důvodu nízkých rozpočtů na provozní náklady). Počet dobrovolníků 

ekologických NNO, kteří mají na práci osobní zájem je mnoho, ale těžko se hledají 

(Ekocentra ČSOP, 2005). 

Tato oblast  tvoří první část v mém průzkumu. Důležité pro můj průzkum je zjistit 

jestli ekologické NNO v Pk mají zaměstnance či využívají práce dobrovolníků a jak 

hodnotí a preferují práci profesionálů. Z hlediska potvrzení hypotézy je tato část také 

důležitá, protože lidský kapitál je nezbytnou součástí činnosti NNO a jejího dalšího 

rozvoje. 
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   2.1.2. Činnost NNO 

„V neziskovém sektoru se rozlišují NNO podle jejich hlavního poslání. Jsou to 

organizace veřejně prospěšné, které jsou založeny za účelem poslání spočívajícím 

v produkci veřejných a smíšených statků, které uspokojují potřeby veřejnosti – společnosti 

(například v oblasti ekologie, zdravotnictví, vzdělávání). Vedle nich existují vzájemně 

prospěšné společnosti, které jsou zřizovány za účelem vzájemné podpory občanů a 

právnických osob, které jsou spjaty společným zájmem. Jejich posláním je tedy 

uspokojování svých vlastních zájmů“ (Dohnalová, 2004:33). 

Každá NNO vykonává svou hlavní činnost, kterou by měla mít zakotvenou ve 

stanovách. „Organizace neziskového sektoru jsou nestátní, soukromoprávní, všeobecně 

prospěšné, samosprávné a dobrovolnické“ (Dohnalová, 2004:63). Cílem některých NNO je 

snaha o změnu chování a jednání člověka včetně zlepšení kvality jeho života. Jiné NNO 

mají za cíl změnu společnosti a dosahování veřejného blaha. (Duben, 1996:127). „Cílovou 

funkcí všech NNO není dosahování finančního zisku, ale dosažení přímého užitku“ 

(Dohnalová, 2004:33). 

„Neziskové organizace jsou subjekty, jejichž hlavní činnost spočívá v zajišťování 

obecně a vzájemně prospěšných aktivit, a nikoli v dosažení zisku. Mohou vykonávat 

vedlejší podnikatelskou činnost, pokud to právní úprava daného typu organizace 

nevylučuje, ale tato činnost nesmí být provozována na úkor hlavního účelu, pro který byla 

organizace zřízena. Případný zisk není předmětem rozdělování ve prospěch jejích členů, 

ale rozděluje se ve prospěch programů a osob vně organizace“ (Dohnalová, 2004:73). 

 

„Ochrana životního prostředí se v projektu CIVICUS ukázala jako oblast, kde je 

občanská společnost aktivnější i úspěšnější než jinde (mimo odborů a profesních svazů). 

Účastníci Národního semináře obdivovali úspěchy ekologických organizací při lobování a 

ovlivňování zákonů i jejich širší přesah do oblasti zapojování občanů do rozhodování a 

schopnost kontrolovat na národní úrovni jednání státu a firem“. Především jim připisují 

velkou aktivitu v roli „hlídacích psů“ (Vajdová, 2005:72). 
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„Ochraně životního prostředí se věnují jak organizace člensky velmi početné (Český 

svaz ochránců přírody), tak organizace člensky méně významné, ale mediálně velmi 

viditelné a aktivní v ochraně životního prostředí (Hnutí DUHA, Arnika, Greenpeace). Řada 

organizací se věnuje vzdělávání v oblasti ochrany přírody“ (Vajdová, 2005:56). 

Ekologické NNO vykonávají rozmanité činnosti a poskytují různé služby. Jejich 

činnost je především veřejně prospěšná a ctí zásady udržitelného rozvoje. Na základě toho 

jak jednotlivé ekologické NNO mají uvedené své činnosti ve svých výročních zprávách, 

informačních materiálech a na webových stránkách jsem vytvořila tuto základní 

kategorizaci: 

� Ekologická výchova a vzdělávání dětí, mládeže, široké veřejnosti (pořádání 

přednášek, seminářů, kurzů, ekologických výukových programů, výuka 

lidových řemesel) 

� Ochrana přírody a životního prostředí (budování, provoz a údržba naučných 

stezek, osvěta a péče o handicapované živočichy, sledování fauny a flóry, 

péče o studánky, kroužkování a sčítání ptáků, biologická ochrana lesa) 

� Ekologické poradenství (poskytování informací z oblasti životního prostředí 

široké veřejnosti, provozování knihoven) 

� Osvětová činnost (akce pro širokou veřejnost (děti, mládež, dospělí, senioři) – 

Den bez aut, Den Země, Ukliďme svět, vydávání zpravodajů, pořádání 

soutěží, výstav) 

� Propagační činnost (tvorba informačních letáků, publikací, vydávání 

časopisů, tvorba www stránek s ekologickou problematikou) 

� Práce s dětmi (volnočasové aktivity, pořádání táborů, víkendů, oddíly MOP) 

� Turistické služby (poskytování informací, prodej letáků, exkurze) 

 

Ve své práci se zaměřuji na činnost ekologických NNO, protože je jiná než u 

ostatních organizací neziskového sektoru, a také proto, abych mohla vytipovat vhodné 

kandidáty, kteří by se měli stát potenciálními ekocentry. Tito kandidáti by měli mít svůj 

obsah činnosti rozmanitý a dostatečně obsáhlý. Od činnosti NNO se odvíjí spolupráce a 

financování NNO což mi opět pomůže k potvrzení hypotézy. 
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  2.1.3. Financování 

Financování občanského sektoru je rozmanité a klíčové pro jeho další rozvoj a 

existenci vůbec (zejména nadace se snaží být směrem do budoucna co nejvíce nezávislé a 

získat stabilní finanční zázemí pro další práci).  

V minulosti i současnosti je stále nezanedbatelným problémem neziskových 

organizací získávání nezbytných finančních prostředků k provozování jejich činnosti. 

Neziskové organizace mají obtížnější postavení v získávání finančních prostředků, jelikož 

nemohou vykonávat svoji činnost ze získaných prostředků z podnikatelských aktivit, ale 

musí se spoléhat na jiné zdroje (Duben, 1996: 149). 

 

„Struktura finančních zdrojů neziskových organizací v České republice je častým 

předmětem kritických úvah z hlediska přílišné závislosti NNO na státu. Obecně se 

předpokládá příliš vysoký podíl státních prostředků na financování neziskového sektoru“ 

(Malý, 2001:116). 

 

Systém veřejného financování je zastaralý a má řadu mezer (Malý, 2001:117): 

� centralizovaný charakter veřejného financování 

� nevyhovující systém státního financování nejvíce znevýhodňuje nové 

neziskové organizace (vzniklé po r. 1989), a to především ty, které mají 

obecně prospěšný charakter 

� veřejné finanční prostředky jsou alokovány na 1 rok, což vnáší do života 

neziskových organizací nežádoucí míru existenční nejistoty 

� objem státní pomoci neziskovému sektoru relativně zaostává za prudkým 

nárůstem počtu neziskových organizací, přičemž zvýhodňuje státní 

neziskové organizace (rozpočtové a příspěvkové), když jim za stejný druh 

služeb poskytuje vyšší objem dotací  
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Zdroje financování neziskových organizací lze dělit na čtyři hlavní skupiny (Rektořík 

a kol., 2001: 89, 90): 

1) členské příspěvky 

U neziskových organizací, které jsou konstituovány na členském principu, tj. 

především občanská sdružení, profesní komory, politické strany i některé církve a 

náboženské společnosti, družstva, tvoří členské příspěvky pravidelný, předem plánovaný 

finanční zdroj. 

2) příspěvky státního a územních rozpočtů, fondů, nadací (většinou v podobě 

grantů) 

Státní instituce a samospráva – nejdůležitějším zdrojem z této skupiny jsou jednotlivá 

resortní ministerstva. Mají své grantové systémy a pravidelně, většinou jednou za rok, 

vyhlašují soutěž, kde se občanská sdružení i nadace a obecně prospěšné společnosti mohou 

ucházet o dotace. Některé typy organizací mají nárok na státní příspěvek ze zákona (církve, 

náboženské společnosti, politické strany apod.). Dále jsou to např. státní fondy a Grantová 

agentura České republiky. A v neposlední řadě existují i nejrůznější podpory od 

městských, krajských a okresních úřadů (např. z jednotlivých odborů nebo ze zvláštních 

fondů zastupitelstev). 

Nadace, nadační fondy – domácí nadace je možné požádat o finanční pomoc podle jimi 

stanovených pravidel. S žádostí o grant je ale možné se obrátit i na několik nadací 

zahraničních či ze zahraničních zdrojů zde založených (např. Nadace rozvoje občanské 

společnosti, The Charles Stewart Mott Foundation, Open Society Fund Praha apod.). 

3) dary od občanů a firem 

Díky špatné ekonomické situaci je u firem patrná tendence namísto dárcovství 

preferovat sponzoring, protože náklady na něj si mohou odepisovat z daňového základu. 

Některé podniky či velké firmy si již také vybudovaly svůj grantový systém. Chce-li 

nezisková organizace požádat o dotaci, musí napsat písemnou žádost s popisem projektu, 

rozpočtem a informacemi o poslání a cílech organizace. Tyto žádosti pak posuzuje větší 

skupina lidí složená ze zástupců firmy. 
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V případě malých firem a soukromých podnikatelů pak vše záleží na osobním 

jednání s nimi. Není vhodné žádat jen o peníze. Pro většinu z nich je jednodušší poskytnout 

zdarma své služby nebo své výrobky. 

Mezi individuální dárce patří členové organizace, dobrovolníci příbuzní cílových 

skupin, předplatitelé časopisu či lidé podobných zájmů. Individuální dárci se i pro 

neziskové organizace stávají stále zajímavějším zdrojem peněz a jen na nich záleží, zda-li 

se jim podaří je oslovit a získat pro spolupráci.  

4) tržby z vlastní činnosti 

Do vlastní činnosti lze zařadit jednak prodej vlastních výrobků (např. organizace 

provozuje chráněnou dílnu pro tělesně postižené či vlastní farmu, kde se pěstují 

zemědělské produkty) a každou další hospodářskou činnost (poradenství, kurzy, výukové 

programy, služby související s využitím výpočetní techniky atd.). Dále jsou to nejrůznější 

burzy, plesy, aukce, loterie a řada dalších akcí. 

Dalším zdrojem financování pro české NNO je možnost financování ze zahraničí:  

Po vstupu České republiky do Evropské unie mohou NNO žádat finanční podporu ze 

zdrojů EU stejně tak jako vědecké instituce, univerzity nebo podnikatelské subjekty 

(Dohnalová, 2004: 78). Především jde o zdroje ze strukturálních fondů pro podporu 

regionální a strukturální politiky z nichž nejdůležitější je ESF a operačních programů 

(např. OP RLZ). 

 Celkový rozpočet strukturálních fondů na roky 2000 – 2006 je 195 mld. EUR. Pro 

Českou republiku je rozpočet SF na roky 2000-2006 1685 mil EUR. Dále mohou české 

NNO využívat kohezní fond, jehož rozpočet je přes 10 mld. EUR a pro ČR mezi 837 a 

1053 mil EUR Kohezní fondy financují projekty nad 10 mil EUR zejména pro organizace 

veřejného sektoru a korporace především v oblastech životního prostředí a dopravy 

(Studijní cesta, 2003). 

Obecně lze říci, že k získání grantu je potřeba mít silný projekt splňující požadavky 

administrativy EU, část vlastních finančních prostředků a to vše s ohledem na trvalou 

udržitelnost projektu do budoucna.  
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Dotační politika státu se realizuje v mezirezortní spolupráci ústřední státní správy 

s cílem koordinovat dotační plán a zefektivnit využití veřejných prostředků alokovaných na 

činnosti NNO. Obecně se dá říci, že dotace směřují k těm NNO, které provádějí činnosti, 

jež sám stát nezajišťuje a které jsou nezbytné (může je stát také některými svými 

zařízeními provozovat jen doplňkově). Problémem je skutečnost, jak určit, které z oblastí 

činností NNO jsou prioritami, které tedy hodlá stát nakupovat nebo podporovat. Pro tento 

úkol je důležitý poradní orgán – Rada vlády pro NNO (Dohnalová, 2004:70). Osobně si 

myslím, že výborným způsobem, jak zpřehlednit, zefektivnit a hlavně přiblížit řešení 

financování NNO široké veřejnosti je „komunitní plánování“ na úrovni samosprávy 

jednotlivých regionů. To je ovšem otázka dotací poskytovaných z rozpočtů obcí a měst, jež 

nejsou předmětem státní dotační politiky.  

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace každoročně zpracovává rozbor 

financování NNO z veřejných rozpočtů. Dotace  poskytnuté  v roce 2004  ze státního 

rozpočtu a z rozpočtu  krajů činily celkem 5 322,2 mil. Kč. Z toho dotace poskytnuté NNO 

z rozpočtu krajů představovaly 996 mil. Kč (tj. 18, 72 %) (Průběžná zpráva, 2005). 

„Diverzifikace finančních zdrojů v rozpočtech neziskových organizací existuje ve 

smyslu počtu zdrojů. Většinou mají neziskové organizace 3 – 4 zdroje. Problémem je jejich 

poměr z hlediska objemu. Většinou převládá jeden, nanejvýš dva zdroje, které činí až přes 

75% všech finančních příjmů. Neziskové organizace mají finanční zajištění na několik 

měsíců, maximálně na jeden rok. Převážná většina neziskových organizací nevytváří 

finanční rezervy. Neziskové organizace, které jsou financovány převážně z dotací grantů 

mají finanční zajištění časově limitované. Organizace, jejichž členové platí pravidelné 

příspěvky, jsou stabilnější. Finanční řízení v neziskových organizacích většinou není 

systémově vyřešeno. Souvisí to s nedostatkem ekonomů a finančních manažerů v 

neziskovém sektoru. Problémem jsou rostoucí nároky na finanční řízení vyplývající z 

grantů veřejné správy, strukturálních fondů EU a zákona o DPH“ (Zpráva, 2005).  

Z hodnocení komise, která vypracovávala tuto zprávu vyplývá, že tradičním 

problémem je financování NNO. Nadace nejsou pro ostatní NNO silným a stabilním 

finančním zdrojem. Nejvíce finančních prostředků do neziskového sektoru plyne z 

veřejných rozpočtů, dále pak z firem, nadací a od individuálních dárců. Za podstatný zdroj 

považují NNO i vlastní příjmy. Rozvoj firemního dárcovství stagnuje z důvodu 

nevýhodných legislativních podmínek (Zpráva, 2005). 
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Nestátní neziskové organizace mají k dispozici velké množství finančních zdrojů, 

které jsem popsala v této kapitole. Bohužel tyto finanční zdroje jsou v některých případech 

omezené (např. dotační politika státu) a závisí na počtu žadatelů o tyto zdroje. V současné 

době si NNO musí shánět finanční zdroje sami, a k tomu je dobré, aby NNO měli mezi 

svými pracovníky fundraisera, který s tím má zkušenosti. 

Problematika financování je v současné době neustále řešeným tématem, a proto 

bych chtěla pomocí mého průzkumu zjistit jak tuto problematiku vidí vybrané NNO 

z Pardubického kraje a jak jsou oni sami na tom  s financováním své organizace. Pro 

potvrzení mé hypotézy je tato část jednou z nejdůležitějších v mém průzkumu. 

 

2.1.4. Spolupráce 

„Spolupráce neziskových organizací s institucemi veřejné správy a parlamentem 

postrádá až na malé výjimky formální pravidla a je závislá jen na neformálních kontaktech 

a dobré vůli zainteresovaných osob“ (Frič, 2000:42). Formalizovaná pravidla spolupráce 

pouze fungují u financování neziskových organizací, ale ani zde neplatí nějaká jednotná 

pravidla. Způsob financování neziskových organizací je různorodý a liší případ od případu. 

Předpokladem fungující spolupráce je jednostranná iniciativy neziskových organizací. 

Oboustranná iniciativa je považována spíše za výjimku (Frič, 2000:42-46). 

„Je velmi důležité, zda neziskové organizace spolupracují formou připomínkování, 

resp. kritiky návrhů a koncepcí předkládaných veřejnou správou (jde o tzv. negativní 

spolupráci), anebo se samy spolupodílejí na jejich tvorbě (jde o tzv. pozitivní spolupráci)“ 

(Frič, 2000:47). Dříve převládala u NNO negativní spolupráce, ale v současné době se 

NNO snaží prorazit do politiky a podílet se na změnách jednotlivých návrhů nebo zákonů. 

(např. Pavučina přispěla k sestavení státního programu environmentálního vzdělávání).  

 Z výzkumu Pavla Friče (2000) vyplývá, že ve vztazích mezi veřejnou správou a 

neziskovým sektorem převažuje jednoznačně vztah spolupráce. „Zkušenosti ze spolupráce 

jsou na obou stranách převážně pozitivní, i když se neziskové organizace ve vztahu 

k veřejné správě stále cítí být více prosebníky než partnery“. Spolupráce je poměrně 
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intenzivní. Organizace neziskového sektoru spolupracují s institucemi veřejné správy na 

všech jejích úrovních (Frič, 2000: 103). 

Z ankety, která proběhla v časopisu Grantis (9/12/2003) jsem zjistila názory a 

pohledy některých představitelů veřejné správy a ekologických NNO na vzájemnou 

spolupráci. Na spolupráci s veřejnou správou si ekologické NNO v celku nestěžují. 

Zkušenosti ze spolupráce se státní správou a samosprávou ale nelze zobecňovat. Kvalita 

spolupráce spíše závisí na konkrétních osobách na jednotlivých postech. Kde je snaha, lze 

najít i cestu k oboustranně dobré spolupráci. V současné době nejvíce znesnadňují jejich 

práci zdlouhavé procedury např. při poskytování dotací. Města a kraje relativně podporují 

projekty týkající se města a některé akce pro veřejnost. Spolupráce probíhá na několika 

úrovních, nejčastěji jde o výměnu informací, konzultace a již zmíněné dotace, které 

získávají od různých ministerstev a samosprávy. NNO se snaží zajišťovat určitý servis pro 

vzájemnou komunikaci veřejné správy a nevládních organizací v oblasti ochrany životního 

prostředí. Jedná se o výměnu informací, připomínkování zákonů a o společné schůzky k 

aktuálním tématům. Je velká snaha ze strany ekologických NNO o pozitivní spolupráci. 

NNO by uvítaly, aby se veřejná správa vyjadřovala více k jejich činnosti a 

formulovala požadavky, ale zároveň přiznávají i chybu na jejich straně. Často mají dojem, 

že je zástupci především státní správy stále neberou jako rovnoprávné partnery, někdy jsou 

pro ně spíše „servisní“ organizace, někdy je vnímají jako neprofesionální „aktivisty“. Což 

už v dnešní době rozhodně u většiny organizací není pravda. Prostor ke zlepšování 

vzájemné spolupráce je ale i na straně neziskových organizací. Ty by se měly dále 

institucionalizovat (vytvořit oborové platformy), více mezi sebou spolupracovat a 

komunikovat, vytvářet společné platformy. Naštěstí spousta neziskových organizací již 

pracuje velmi profesionálně a získává sebevědomí. To všechno by jim do budoucna mělo 

pomoci k tomu, aby se státní a veřejnou správou mohly vést rovnoprávný dialog.  

Z pohledu veřejné správy si také na spolupráci s NNO nestěžují, ale určitě je pořád 

co zlepšovat a to na obou stranách. Forem spolupráce je mnoho od účasti NNO na tvorbě a 

připomínkování strategických dokumentů přes prosazování zásad udržitelnosti a ekologie. 

„Zejména v rámci účasti zástupců NNO v pracovních týmech řešící jednotlivé projekty až 

například po prosazování přímé demokracie tam, kde zastupitelská demokracie selhává“. 

Aby tato spolupráce fungovala byla by dobrá větší obeznámenost obou partnerů o tom, jak 
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fungují a v čem spočívá předmět jejich činnosti (http://neziskovky.cz/cz/fakta/casopis-

grantis/aktuality/?pg=3; cit. 17.9. 2006). 

Ve zprávě o stavu neziskového sektoru v ČR za rok 2005 je pozitivně ohodnocena 

vyvíjející se spolupráce NNO s veřejnou správou a existence Rady vlády pro nestátní 

neziskové organizace, poradního orgánu, jehož prostřednictvím mohou NNO prosazovat 

svoje zájmy (Zpráva, 2005). 

Nejaktivnější spolupráce na lokální úrovni je spolupráce mezi obecními úřady a 

myslivci, hasiči, rybáři apod. Na centrální úrovni (parlament, vládní výbory) 

nejintenzivnější aktivitu vyvíjejí neziskové organizace v oblasti sociální a zdravotní  péče, 

humanitární organizace a ekologové (Frič, 2000:48). 

„Z hlediska pravidelné spolupráce je největší frekvence s institucemi místní 

samosprávy, kde je spolupráce dle potřeby, případně ad hoc“ (Frič, 2000:50). 

Je celá řada mechanismů dialogu mezi státem (veřejnou správou) a NNO. Na úrovni 

vlády ČR jsou poradní orgány (pro NNO je to Rada vlády pro nestátní neziskové 

organizace).  Na úrovni jednotlivých ministerstev i některých krajů existují další poradní 

orgány a pracovní skupiny, kde mají některé NNO zastoupení. Důležitým okamžikem pro 

spolupráci s NNO  byl vstup ČR do EU, jelikož se začal uplatňovat princip partnerství 

mezi NNO a veřejnou správou na všech úrovních veřejné správy. Představitelé některých 

NNO jsou zástupci v monitorovacích výborech EU a mohli by fungovat jako „hlídací psi“ 

(Vajdová, 2005:44). 

I na nižších regionálních úrovních se s neziskovými organizacemi počítá, zejména  

při komunitním plánování nebo při vytváření regionálních rozvojových strategií. Bohužel 

to neplatí ve všech regionech. Většinou mají kraje již vypracované grantové strategie a 

pravidla podpory NNO, zatímco v malých městech je podpora nahodilá a improvizovaná. 

„Společné projekty realizuje veřejná správa s neziskovými organizacemi jen v určitých 

oblastech (zejména romská, protidrogová, komunitní problematika, otázka menšin, lidská 

práva). V dalších oblastech (zvláště oblast sociální a zdravotní) je veřejná správa 

objednatelem služeb, které neziskové organizace poskytují“. Velmi důležitým je stále 

rozvíjející se program „Místní Agenda 21“, který počítá s NNO (především ekologickými) 

jako s odbornými partnery a aktivní skupinou veřejnosti (Zpráva, 2005). 
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Úkolem obou stran je posílit partnerské vztahy mezi sektory a využívat již nastavené 

mechanismy. „Pouhé financování není skutečný partnerský vztah a občanské organizace by 

měly spolupracovat s firmami a veřejnou správou i mimo oblast grantů. Vazby mezi 

sektory by měly být spíše založené na spolupráci a rovnocennosti“ (Vajdová, 2005:70). 

 „Spolupráce mezi organizacemi neziskového sektoru je velice příznivá. V ČR je 

více oborových aliancí než mezisektorových. Na mezisektorovém principu fungují v 

některých krajích krajské asociace a jedna celorepubliková asociace, Asociace nestátních 

neziskových organizací v ČR, která podle svých slov sdružuje 50 zakládajících členů, mezi 

nimi i některé oborové asociace a většinu existujících krajských uskupení“ (Vajdová, 2005: 

35). 

Ekologické NNO mezi sebou spolupracují za účelem zlepšení ochrany životního 

prostředí  a společného prosazování zájmů. Většinou spolupracují ad hoc. Spolupráce mezi 

neziskovými organizacemi by podle mého názoru měla narůstat a v některých případech 

(např. předávání odborných informací) nahrazovat spolupráci s veřejnou správou. 

Především by měla narůstat spolupráce ekologických NNO s oborovými sítěmi 

(střechami).  

Mezi subjekty se kterými může NNO spolupracovat zahrnuji ve svém průzkumu 

veřejnou správu, příspěvkové organizace, sponzory, individuální dárce, firmy, NNO, 

veřejnost, policii, zahraniční organizace. Tato část je z hlediska potvrzení mé hypotézy tou 

nejdůležitější, jelikož je základní částí hypotézy od které se pak dále odvíjí.  Na základě 

spolupráce NNO s ostatními subjekty mohu vytipovat vhodná ekocentra, která se stanou 

součástí sítě ekologických NNO v Pardubickém kraji. 

 

2.1.4.1. Síťování a zastřešování 

Z výzkumu Pavla Friče (2000) je zřejmé, že většina neziskových organizací považuje 

sdružování neziskových organizací za výhodné, a to ať už jde o posílení vlivu a 

ovlivňování veřejné politiky nebo zkvalitnění svých služeb. Individualismus při řešení 

problému ovlivňování podle nich nemá šanci a vede k roztříštěnosti. Za hlavní výhody 

sdružování vidí představitelé neziskových organizací lepší komunikaci mezi jednotlivými 
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neziskovými organizacemi a veřejnou správou (partner pro jednání), nabízí pocity 

solidarity, poskytuje možnost vzájemně se podpořit a především zvyšuje váhu neziskových 

organizací v očích představitelů veřejné správy. Představitelé neziskových organizací 

většinou uznávají výhody sdružování, avšak přiznávají, že se do něj pouští jen v případě 

nezbytnosti. Podle nich dochází ke sdružování neziskových organizací často pod tlakem 

vnějších okolností (Frič, 2000: 79-82). 

„Zastřešování a síťování se stalo koncem 90. let důležitým tématem zejména v 

souvislosti se síťováním v regionech. Regionální síťování představuje zásadní kapitolu v 

rozvoji zastřešujících aktivit v českém občanském sektoru a důležitým způsobem utvářelo 

debatu o smyslu a možnostech zastřešování vůbec“ (Pospíšilová, 2005: 5-6).  

Spolupráce v občanském sektoru formou síťování je důležitá z několik důvodů. 

Předně musí neziskové organizace řešit některé problémy, které jsou společné všem, bez 

ohledu na velikost, oblast působení či další aspekty. Takovým problémem je financování, 

vztah organizace ke státu, daňové povinnosti a další. Řešení uvedeného je úkolem pro 

centrální vrcholový orgán s co největším počtem členů jednotlivých organizací. Proces 

integrace (zejména oborové a regionální) pomáhá překonávat nezdravou rivalitu mezi 

neziskovými organizacemi a zamezovat hrozící oligarchizaci občanského sektoru (Frič, 

Goulli, 2001: 118 -120). 

„Studie pro USAID2 se zabývá obecně sítěmi (networks). Autoři chápou síť široce - 

od neformálních skupin po velké formalizované organizace se sekretariátem a placenými 

zaměstnanci, kde může formalizace vést k větší centralizaci a hierarchii. Za klíčový 

definiční znak sítě považují právě vztah mezi členy: jsou to autonomní organizace (a někdy 

i jednotlivci), které sdílejí společný cíl nebo vizi, a i když má síť placené zaměstnance, 

vztahy mezi členy by měly být ne-hierarchické“ (Liebler a Ferri 2004, cit. v Pospíšilová, 

2005:7).  

 „Studie NICVA3
 

se zaměřuje na infrastrukturu a všímají si zastřešujících organizací 

(umbrella organisations), sítí (networks) a zdrojových center (resource bodies či centres). 

NICVA v podstatě zdrojová centra odlišuje tím, že pro ně není klíčové členství organizací; 

střechy od sítí odlišuje mírou formality. Sami s tím však nebyli spokojení a odlišení 
                                                 
2 United States Agency for International Development (Americká agentura pro mezinárodní rozvoj). 
3 Northern Ireland Council for Voluntary Action (Severoirská rada dobrovolných aktivit) je severoirská 
národní střecha.  
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považovali za problematické a v pozdějším dokumentu již toto rozlišení nenajdeme - 

hovoří jen o ‚infrastructure organisations‘, které dělí na všeobecné a oborové (McCarron 

2003, cit. v Pospíšilová, 2005: 7).  

McCarron ve své studii píše: „Síť je jakákoliv formální organizace, jejímž hlavním 

záměrem je propagace a rozvoj samotného sektoru, sdružování v určitém sektoru, 

definované členství nebo specifický problém “ (McCarron, 2003:4; překlad vlastní). 

Pro NNO je pojem síť typicky horizontální. Oproti střechám je síť obvykle méně 

formální. Síť může mít členy i statut, ale může to být i prostý adresář e-mailových adres či 

diskusní fórum. Cílem sítí je navzájem si předávat a vyměňovat informace, vzdělávat se, 

navazovat kontakty a vztahy. Tyto organizace, které jsou považovány za sítě si dávají 

různé názvy (nejen síť) např. aliance, skupina, partnerství, fórum, konsorcium, koalice, 

rada, komora, iniciativa (Pospíšilová, 2005:7).  

Jak se píše ve studii USAID: „Síť je víc než jen zdrojové centrum pro své členy – jde 

tam o spolupráci členů, někdy o společné projekty. Sdílení informací a vědomostí je 

důležité, ale jádrem sítě je vztah mezi jejími členy“ (Liebler a Ferri 2004, cit. 

v Pospíšilová, 2005: 7). 

Existuje mnoho typů a druhů sítí. Jsou to například sportovní sítě, vědecké sítě, 

oborové sítě, sociální a advokační sítě, sítě poskytující služby. Tato různorodost poukazuje 

na fakt, že sítě jsou vytvářeny za různými účely a ztělesňují různé struktury. Mohou to být 

formální i neformální asociace a existovat na místní, národní, regionální a globální úrovni. 

Pro „efektivní sítě“ je charakteristický silný sociální kapitál, vedení, management, společné 

učení a vzájemně prospěšné partnerství s dárci. Dále je to různorodé, dynamické členství, 

struktura a angažování se v demokratickém rozhodovacím procesu. Neexistuje žádný 

vzorec pro to, jak a proč se sítě vytváří. Vznik sítě může být podněcován jak externími tak 

interními zdroji nebo praktickými či hodnotově založenými důvody. Sítě se mohou 

formovat od shora dolů nebo od zdola nahoru. Ve skutečnosti je častější kombinace všech 

těchto vlivů, které jsou impulsem pro vytvoření sítě. Zatímco většina sítí se vytváří s cílem 

dlouhodobějšího trvání, některé sítě se vytváří na podnět velmi specifického stimulu a jsou 

časově vázané a omezené. Mezi hlavní výhody členství v síti patří: zvýšený přísun 

informací, expertní a finanční zdroje, zvýšená efektivita, solidarita a podpora. Dále je to 

zmírnění izolovanosti a zvýšení důvěryhodnosti. Mnoho NNO se obává z členství, proto je 



 27

důležité před vstupem do nějaké sítě provést analýzu výhod a nevýhod členství poukazující 

na to, jestli členství v síti bude odpovídat jejich potřebám. (Liebler a Ferri, 2004: 4,5; 

překlad vlastní). 

„V posledních několika letech rozšiřují nestátní neziskové organizace různé formy 

spolupráce s jinými neziskovými organizacemi nebo s partnery z jiných sektorů. Lze 

jmenovat příklady funkčních partnerství utvořených na základě regionálního i oborového 

principu. V roce 2003 byla završena snaha o vytvoření celostátní všeoborové asociace 

nestátních neziskových organizací“ (Dohnalová, 2004: 84). 

Vnitřní organizovanost občanského sektoru je nutným předpokladem pro čitelnost 

sektoru zvenku a pro získání důvěryhodnosti v očích partnerů. Zvýšení vnitřní kvality 

občanského sektoru prostřednictvím dobudování vnitřní infrastruktury je zároveň 

způsobem, jak sektoru umožnit dobře plnit svoje společenské funkce a posílit schopnost 

občanského sektoru pracovat na sobě samém. Vnitřní infrastrukturou se přitom míní 

zkvalitňování a rozšiřování sítě servisních organizací, aktivit, mechanismů a platforem 

přestavujících  nástroj, díky němuž se občanský sektor může stát respektovaným 

společenským aktérem a partnerem pro ostatní (Frič a kol., 2000: 56).  

Vzhledem k různorodosti občanského sektoru je nutné pracovat několika směry. Což 

znamená posilovat již existující horizontální i vertikální sítě a vytvářet nové sítě různých 

forem využívajících různé mechanismy. Je nezbytné budovat tyto sítě zdola a přesvědčit 

jednotlivé neziskové organizace, že zapojení do těchto sítí je příležitostí k naplňování 

jejich role v sektoru a ve společnosti (Frič a kol., 2000: 57-73). 

Formy spolupráce v neziskovém sektoru (Dohnalová, 2004: 84,85) 

Síťovací aktivity lze rozlišit podle několika hledisek, a to: 

� Podle principu, na jehož základě se partneři sdružují, zejména se jedná o princip 

spolupráce - NNO, případně jejich partneři z jejich sektorů, se sdružují kolem 

věci společného zájmu, kterou může být nejčastěji práce v konkrétním oboru 

nebo působnost v určité geografické oblasti. Zvláštním případem je sdružování 

v celostátní mezioborové síti. 
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� Oborová integrace: koordinace aktivit NNO působících ve stejné oblasti a 

zároveň v různých regionech, zajištění metodologického a koncepčního vedení 

(asociace nadací, asociace občanských poraden, mezisektorové pracovní 

skupiny složené ze zástupců NNO a krajských úřadů). 

� Spolupráce ne regionálním principu: koordinace aktivit nejrůznějších sdružení 

v zájmu dosažení společných cílů, komunikace s veřejnou správou, oslovení 

veřejnosti (komunitní koalice). 

� Celostátní úroveň obhajuje zájmy, které jsou společné pro celý občanský sektor, 

a zejména vzhledem k veřejné správě zastává funkci mluvčího a reprezentanta 

občanského sektoru (Rada neziskových organizací, Asociace nestátních 

neziskových organizací v ČR). 

� Na základě členství mohou sítě umožnit spolupráci pouze neziskovým 

organizacím nebo také dalším partnerům, zejména z řad veřejné správy - buď 

na oborovém nebo na regionálním principu. Ve zvláštních případech sítě 

sdružují fyzické osoby poskytující specifické služby. 

„Více než jedna čtvrtina střech tedy má mezi svými členy nejen nestátní neziskové 

organizace a tím potvrzují svoji roli propojujícího článku mezi nestátním a státním 

sektorem nebo mezi neziskovým a ziskovým sektorem. Členy jsou například firmy (Fórum 

dárců), psychiatrické oddělení nemocnice, denní psychoterapeutické sanatorium jako 

nestátní zdravotnické zařízení (Česká asociace pro psychické zdraví), chráněné krajinné 

oblasti (Unie pro řeku Moravu), divadla jako společnosti s ručením omezeným nebo 

příspěvkové organizace (Iniciativa pro kulturu), vysoká škola, nemocnice, pedagogicko 

psychologická poradna jako příspěvková organizace (Koalice dobrovolnických iniciativ), 

dům dětí a mládeže zřizovaný městem (Asociace Informačních center pro mládež) a jiné 

rozpočtové a příspěvkové organizace (Česká asociace streetwork)“ (Pospíšilová, 2005:18).  

Síťování mezi ekologickými NNO je v České republice není žádnou novinkou. Jedná 

se o 3 celostátní oborové sítě (asociace) v oblasti ekologie a životního prostředí:  

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina je celostátní síť organizací 

specializovaných na ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu. Sdružení bylo založeno 

v dubnu 1996 a v současnosti má 30 členů. Podmínkou členství je činnost v oblasti 
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ekologických výukových programů pro školy a v oblasti vzdělávání pedagogických 

pracovníků. Na základě svých stanov sdružení Pavučina mimo jiné podporuje vzájemnou 

výměnu zkušeností svých členů v oblasti praktické ekologické výchovy, zprostředkovává 

příjem a šíření aktuálních informací zvenčí, zastupuje, obhajuje a prosazuje společné zájmy 

členů ve vztahu k ústředním orgánům státní správy, k partnerským organizacím, k dárcům 

a sponzorům a dbá na kvalitu činnosti a důvěryhodnost svých členů (http://www.pavucina-

sev.cz/; cit. 17.9. 2006).  

Občanské sdružení Zelený kruh je asociace, jenž vznikla v listopadu 1989, a která 

sdružuje 26 členských environmentálních NNO působících na celém území ČR.. Zelený 

kruh hájí zájmy svých členů a to především prostřednictvím informační a legislativní 

činnosti. Hlavní cíle Zeleného kruhu jsou rozvoj občanského sektoru v oblasti ochrany 

životního prostředí, posilování spolupráce a vzájemné komunikace environmentálních 

organizací, zapojování veřejnosti do tvorby a implementace politiky životního prostředí, 

zvyšování veřejného povědomí o činnosti environmentálních organizací a aktuálních 

problémech ochrany životního prostředí. Od roku 2002 zajišťuje Zelený kruh organizační 

zázemí pro oborovou platformu environmentálních NNO, která je tvořena členy Zeleného 

kruhu plus dalšími 40 organizacemi (http://www.zelenykruh.cz; cit. 17.9.2006).  

Síť ekologických poraden České republiky (STEP) byla založena v září 1997. 

Činnost ekologických poraden spočívá v preventivní péči o životní prostředí a snaze o 

podporu spolupráce a komunikace mezi rozhodujícími sektory ve společnosti - 

samosprávou, státní správou, vědeckým výzkumem, veřejností a podnikatelskou sférou. 

Cílem poradenství je zpřístupňovat občanům objektivní a všestranné informace o životním 

prostředí. Hlavními cíly sdružení je prosazovat preventivní ochranu životního prostředí, 

podporovat vzájemnou spolupráci, výměnu zkušeností a informací svých členů v oblasti 

ekologického poradenství, pečovat a dbát o kvalitu činnosti a důvěryhodnosti svých členů a 

pečovat o jejich odborný růst a informovanost. Síť ekologických poraden ČR - STEP je 

členem Evropské asociace ekologických poradců - EcoCounselling Europe 

(http://www.ekoporadna.cz/onas.php; cit. 17.9. 2006). 

 Vytvoření sítě ekologických NNO v Pardubickém kraji je v současnosti nejvyšší 

prioritou pro EC PALETA. Jde o vytvoření sítě na regionálním a oborovém principu. Tato 

síť by měla sdružovat cca 5 ekologických NNO z Pardubického kraje.   
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2.1.5. Informovanost 

Informovanost ze strany veřejné správy k NNO se všeobecně hodnotí jako dobrá. 

Neznamená to ale, že jsou NNO informovány o tom co je právě zajímá. Zástupci NNO 

jsou ale především nespokojeni s výběrem NNO, kterým jsou informace poskytovány. 

„Ú řady nemohou informovat všechny neziskové organizace, a proto musí provádět jejich 

selekci. Při výběru okruhu informovaných se řídí jen vlastní úvahou, takže u opominutých 

organizací vzniká podezření z klientelismu.“ Nejprůhlednější způsob informování je 

zveřejňování informací na internetu. Avšak i tento způsob informování má svá úskalí, 

neboť většina neziskových organizací nemá k internetu přímý přístup, protože si ho 

z finančních důvodů nemůže dovolit (Frič, 2000: 51). 

Z výzkumu Pavla Friče (2000) vyplývá, že při informování neziskových organizací 

veřejnou správou se spoléhá na tzv. “dvojitý informační krok“. „Snaží se především 

informovat střechové, svazové, velké anebo koordinační neziskové organizace, které pak 

mají jejich informace šířit dál svým pobočkám, členským nebo spřáteleným organizacím. 

Pravidlo dvojitého informačního kroku platí od nejvyšší centrální úrovně až po úroveň 

větších měst. Výběr poskytovaných informací (s výjimkou ekologické oblasti, kde je 

poskytování některých informací stanoveno zákonem) není nijak formalizován a zcela 

závisí na posouzení odpovědných osob“ (Frič, 2000: 53). 

Podle získaných výsledků z výzkumů Pavla Friče (1998) je nejvyužívanějším 

zdrojem informací v neziskovém sektoru odborný tisk. Dalším důležitým zdrojem jsou 

semináře, školení, konference a rozhovory se známými lidmi. Celostátní a nově vzniklé 

organizace více využívají celoplošná média a internet. Lokální a regionální NNO více 

využívají místní tisk, semináře a školení (Frič, 1998:50,51). 

Za posledních 10 let se situace v získávání informací zlepšila, hlavně co se týče 

internetu. „Podle průzkumu obecně prospěšné společnosti Attavena (Cihlářová 2003)4 

velká většina NNO vlastní počítač (60 %) nebo k němu má alespoň přístup (90 %) a tím 

                                                 
4 Na celorepublikovém průzkumu NNO Attavena spolupracovala s agenturou Taylor Nelson Sofres Factum 

Praha a s občanským sdružením Econnect; 1400 respondentů (nadace, nadační fondy, občanská sdružení, 

obecně prospěšné společnosti a církevní zařízení), návratnost 23 %. 
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možnost připojení k internetu. Více než 90 % organizací používá ke své práci internet a 

každá druhá má vlastní  připojení. Většina má své vlastní www stránky, které si vytvářejí 

většinou svépomocí. Ve srovnání s rokem 1998 (Frič 1998) stouplo využití e-mailu z 26 % 

na 72 %; využití pro prezentaci www stránek z 21 % na 58 %“ (Vajdová, 2005:36). 

Vzájemná komunikace a předávání informací je mezi organizacemi neziskového 

sektoru na velmi dobré úrovni. K šíření informací slouží např. periodika Grantis nebo 

Konec konců. Velmi dobrým zdrojem informací je každoročně pořádaná kampaň 30 dní 

pro neziskový sektor, která má za cíl podporovat celý neziskový sektor. Tuto kampaň 

organizuje ICN (Informační centrum pro neziskový sektor). ICN provozuje www stránky 

neziskovky.cz, kde poskytuje veškeré informace o neziskovém sektoru (legislativní, 

právní, ekonomické…). Dalším způsobem jak získat nové informace pro svoji NNO je 

účastnit se konferencí, seminářů či odborných školení. Odborný tisk je také využíván. 

Úroveň komunikace mezi neziskovými organizacemi je považována za dobrou, ale často se 

také hovoří o přehnaném soupeření mezi neziskovými organizacemi  (Vajdová, 2005: 34). 

Získávání informací je důležitou součástí činnosti každé NNO. Tato oblast uzavírá 

první část mého průzkumu, kde zjišťuji stávající stav vybraných NNO v Pardubickém 

kraji. Z hlediska hypotézy je tato oblast důležitá, protože také na základě informací se 

NNO může rozvíjet.  

 

 

2.1.6. Projekt KAPKA 21 a rozvoj sítě ekologických NNO pro  

udržitelný  život v Pardubickém kraji 

Podle formulace Gro Harlem Bruntlandové, bývalé ministerské předsedkyně Norska, 

„udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který uspokojuje potřeby současnosti bez ohrožování 

možností budoucích generací uspokojovat své vlastní potřeby. Je v podstatě procesem 

změn, ve kterém jsou využívání zdrojů, orientace vývoje technologií a transformace 

institucí zaměřeny na harmonické zvyšování současného i budoucího potenciálu 

uspokojování lidských potřeb a aspirací“ (Bruntland, 1987).  



 32

V českém právním řádu je trvale udržitelný rozvoj definován v § 6 zákona č. 17/1992 

Sb., o životním prostředí: “trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který 

současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní 

potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce 

ekosystémů“.  

Ekocentrum PALETA vypracovalo v roce 2005 projekt rozvoje sítě 

environmentálních vzdělávacích a ekoporadenských center na který získala (společně 

s krajem Královéhradeckým) grant ve výši 18 mil. Kč. 

Tento projekt by měl přispět k budoucímu rozvoji ekologických NNO 

v Pardubickém kraji. Tento projekt je realizovaný za finanční podpory EU (OP Rozvoj 

lidských zdrojů). Název projektu je "KAPKA 21" - Královéhradecký a Pardubický kraj: 

Agenda 21 pro každého (Síť informačních, poradenských a vzdělávacích center pro 

udržitelný život) - a časové rozmezí doby trvání projektu je 24 měsíců (01. 01. 2006 – 31. 

12. 2007). Díky tomuto projektu by v Pardubickém kraji mělo dojít k velkému rozvoji 

neziskových organizací v oblasti ekologie. Hlavním cílem do budoucna je vytvořit 

ekocentra po celém Pardubickém kraji. 

Ekocentrum PALETA je koordinátorem projektu po věcné a organizační stránce. 

Jeho hlavními úkoly v tomto projektu jsou výběrová řízení na dodavatele služeb, 

koordinace a podpora rozvoje sítě EVVO, hodnocení a řízení kvality sítě ekologických 

center. EC PALETA vybralo v květnu 2006 čtyři ekologické NNO z Pardubického kraje, 

které získaly finanční podporu a měly by se stát dodavately služeb v oblasti EVVO. Tyto 

NNO byly vybrány na základě výběrového řízení a předložené nabídky služeb. Těmi 

vybranými NNO jsou Ekocentrum Skřítek, ČSOP ZO 52/15 Zlatá studánka, Občanské 

sdružení Altus, Společnost Renata.  

Cílem vybraných poradenských center je poskytovat široké veřejnosti informace z 

oblasti ochrany přírody a krajiny, ochrany památek, odpadového hospodářství, zakládaní a 

údržby zeleně, alternativních zdrojů energie, ekologického zemědělství a biopotravin a 

další. Střediska dále poskytují poradenskou činnost, vzdělávací (formou školení a seminářů 

pro firmy, veřejnou správu a širší veřejnost) nebo osvětovou činnost (výstavy, besedy, 

promítání a další akce) (www.paleta.cz; cit. 12.9. 2006). 
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2.1.6.1. Stručný obsah projektu Kapka 215 

Širším cílem projektu je udržitelný (ekologicky a sociálně odpovědný) rozvoj míst, 

obcí a regionů v obou krajích. Prioritní podmínkou dosažení takového způsobu rozvoje a 

hlavním bezprostředním cílem projektu je vznik modelové komplexní krajské sítě služeb 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále EVVO) vedoucí k posilování 

zodpovědného jednání podle principu udržitelného rozvoje (AGENDY 21)6 - 

prostřednictvím zvyšování ekologického povědomí obyvatel, jejich zapojení do 

rozhodování a vytváření občanské společnosti (Formulář, 2005). 

Hlavním cílem projektu v obou krajích je během dvou let dotvořit stabilní síť služeb 

EVVO s kvalitními centry v každém regionu. Jednalo by se o kvalitní síť středisek 

ekologické výchovy a ekologických poraden poskytujících veřejnosti základní typy 

informačních, osvětových, vzdělávacích a poradenských služeb EVVO, dostupných v 

každém regionu, a to dlouhodobě (Formulář, 2005). 

Cílové skupiny projektu pro Pardubický kraj tvoří EC PALETA, které se stane 

důležitým partnerem veřejné správy a centrem občanského života. Dále pak 4 vybrané 

NNO, které se stanou významným poskytovatelem služeb EVVO. Klíčovými aktivitami 

projektu členěnými podle typu činnosti a cílových skupin jsou pro EC PALETA výběrová 

řízení na dodavatele, koordinace a podpora rozvoje sítě EVVO, hodnocení a řízení kvality 

sítě center. Pro vybraná 4 ekocentra je to poskytování ekologického poradenství 

(všeobecného i specializovaného) a pořádání osvětových akcí pro širokou veřejnost 

(Formulář, 2005). 

Hlavní riziko, které by mohlo ohrozit cíl projektu je, že v některých malých 

regionech nebude nalezen dostatečně silný partner, který by byl schopen stát se kvalitním 

ekocentrem a být součástí sítě a zajistit služby EVVO (Formulář, 2005). 

 Prozatím vybraná 4 ekocentra plní služby EVVO, ale otázkou je jestli to tak bude i 

po skončení projektu.  

                                                 
5 Širší obsah projektu viz. Příloha č.2. 
6 Agenda 21 je rozsáhlý dokument z Mezinárodní konference o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiro (1992), 
který se stal strategickým plánem rozvoje společnosti na prahu třetího tisíciletí. Dokument určil hlavní směry omezení 
negativních projevů naší civilizace v různých oblastech (sociální rozdíly mezi bohatým a chudým světem, nedostatky 
ve zdravotní péči, globální ohrožení životního prostředí, expanze lidských sídel, nárůst populace, atd.). 
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2.2. Pardubický kraj a NNO 

Pardubický kraj v roce 2004 finančně podpořil nestátní neziskové organizace 

(občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy a církevní 

organizace) částkou 21,5 mil. Kč z rozpočtu kraje (tj. 2,11 % podíl na celkových dotacích 

z rozpočtu krajů). Mezi nejvíce podporované oblasti patřily oblast sportu a rekreace, oblast 

sociálních služeb a oblast životního prostředí (Průběžná zpráva, 2005).  

Významným zdrojem financování NNO je kromě krajské dotační politiky NNO také 

široká oblast státní dotační politiky vůči NNO, podpora výzkumu a vývoje, veřejné 

zakázky a smlouvy uzavřené podle občanského zákoníku. Se vstupem ČR do EU se 

rozšířily pro NNO nové finanční možnosti. NNO Pardubického kraje již měly příležitost 

žádat o spolufinancování svých projektů z fondů EU, např. prostřednictvím SROP7 nebo 

Globálního grantu z ESF (Průběžná zpráva, 2005). 

V Pardubickém kraji působí široké spektrum neziskových organizací. 

K nejaktivnějším patří organizace v oblasti volnočasových aktivit, sociálních služeb, 

kultury a památkové péče, životního prostředí. Komunikace mezi Pk a NNO je považována 

za dobrou, pouze někdy je složitější s NNO komunikovat kvůli programové a územní 

roztříštěnost neziskového sektoru v Pardubickém kraji. Často dochází ke sdružování NNO 

do společných platforem napříč sektory působnosti. Důležitou roli v mezioborové 

koordinaci NNO a distribuci informací na území Pk plní Koalice nevládek Pardubicka, 

provozující Informační centrum pro NNO kraje (Průběžná zpráva, 2005).  

Pardubický kraj každoročně zpracovává s Koalicí nevládek Pardubicka adresář 

aktivních NNO působících v kraji. Adresář obsahuje souhrnné údaje o organizacích, které 

poskytly souhlas se zpracováním údajů o své organizaci a přihlásily se k zařazení do 

krajské databáze. V současné době působí na území Pardubického kraje 60 NNO8, které se 

zabývají životním prostředím a ekologií v různém rozsahu. Jsou to převážně oddíly skautů 

a junáků, organizace ČSOP, myslivecká, jezdecká a vodácká sdružení. Tyto organizace 

vykonávají svoji specifickou činnost a přitom pečují o životní prostředí.  

 

                                                 
7 Společný regionální operační program 
8 viz Adresář NNO Pardubického kraje, 2005. 
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Předpoklady další spolupráce Pardubického kraje a NNO (Průběžná zpráva, 2005): 

� posilovat systém komunikace s NNO (kulaté stoly, krajské konference, 

oborová setkání) 

� podporovat finanční stabilitu neziskových organizací (dotační politikou vůči 

NNO), jejich odborný a personální rozvoj  

� podporovat NNO v rámci programové pomoci EU (informace, vzdělávání, 

kooperace v rámci projektů) 

� mapovat neziskový sektor působící v Pardubickém kraji 

� rozšiřovat aktivní databázi NNO působící v Pardubickém kraji 

� zajišťovat systematický a soustředěný přísun relevantních informací pro NNO 

 

 

  2.2.1. Koalice nevládek Pardubicka (KNP) 

„Posláním Koalice nevládek Pardubicka je sdružovat nestátní neziskové organizace 

nepolitického charakteru bez rozdílu zaměření při zachování právní subjektivity 

jednotlivých členských organizací“ (www.koalice.cz; cit. 22.8.2006).  

 

Základními cíly sdružení KNP jsou zejména:  

� spolupodílení se na rozvoji regionu (vznik a podnícení místního partnerství, 

poskytování služeb pro neziskový sektor a veřejnou správu, poskytování 

servisu pro neziskové organizace, vzdělávání pracovníků sociálních služeb, 

posilování dobrovolnictví)  

� ovlivňování rozvojových dokumentů kraje i jednotlivých měst a obcí, 

ovlivňování priorit a řešení problémů regionu (kulaté stoly, diskusní fóra, 

konference, pracovní skupiny)  

� posilování společenské role občanského sektoru (propagační a osvětové 

akce, kampaně na osvětu a zviditelnění neziskových organizací) 
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Oblasti aktivit:  

Informační činnost: KNP provozuje portál neziskových organizací Pardubického kraje - 

www.nevladky.cz; podílí se na vytvoření nejaktuálnějšího adresáře neziskových organizací 

Pardubického kraje; provádí monitoring zpráv neziskového sektoru. 

Poradenství : KNP radí jak založit sdružení, kde hledat zdroje financování, jak správně 

řídit organizaci, jak napsat projekt. 

Komunikace: KNP je největší komunikační platforma - pořádá krajské konference NNO, 

distribuuje informace mezi krajem a neziskovým sektorem. 

Vzdělávání : KNP pořádá školení, semináře a workshopy pro neziskové organizace a 

veřejnost (www.koalice.cz; cit. 22.8.2006).   

 

 

  2.2.2.  Koncepce EVVO Pardubického kraje 

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Pardubického 

kraje je zpracována v souladu se Státním programem environmentálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty v České republice.9 Z podnětu státního programu i s vědomím 

potřebnosti EVVO pro společnost rozhodl Pardubický kraj o zpracování krajské koncepce 

EVVO.10 

 „Hlavním cílem koncepce je efektivním výchovným a osvětovým působením na 

všechny články společnosti přispět k udržitelnému rozvoji kraje, zvýšit úroveň 

environmentálního vědomí  všech obyvatel kraje a zvýšit odpovědnost každého jednotlivce 

za současný i budoucí stav životního prostředí kraje, České republiky i světa“ (Koncepce 

EVVO, 2003:2).  

                                                 
9   přijatým usnesením Vlády ČR č. 1048/2000. Státní program EVVO a jeho Akční plán na léta 2001-2003 
vymezují zatím nejpodrobněji cíle, aktivity a úkoly v oblasti EVVO. 

10 zpracování bylo zadáno firmě OHGS s.r.o., avšak koncepce vznikla jako výsledek týmové práce 
v součinnosti s představiteli neziskové sféry, státní správy a samosprávy, koncepce byla připomínkována 
veřejností. 
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Podle koncepce je k dosažení tohoto cíle nutné „vytvořit mechanismy trvalé podpory 

ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty v Pardubickém kraji a také trvalé komunikace a 

spolupráce mezi jednotlivými články v této oblasti působícími“. Koncepce EVVO 

Pardubického kraje je poměrně rozsáhlá a plánovaná na dobu 10 až 20 let (Koncepce 

EVVO, 2003:2).  

Partnerská spolupráce by podle koncepce měla vést k co nejširší spolupráci mezi 

subjekty občanského, privátního a veřejného sektoru v rámci Pk. Jedná se například o 

výměnu zkušeností mezi obcemi v rámci kraje, ČR nebo zahraničí. Spolupráce může 

zahrnovat hledání společných názorů či řešení konkrétních témat mezi samosprávou, NNO 

a podnikatelskou veřejností v rámci Pk (Koncepce EVVO, 2003:11).  

 

Realizací koncepce EVVO v Pk se zabývají tyto složky (Koncepce EVVO, 2003:11): 

Výkonná složka – krajský koordinátor  

Krajský koordinátor je vybírán na základě výběrového řízení na dva roky. Činnost 

krajského koordinátora může vykonávat pouze zkušená organizace, která vytvoří pracovní 

tým v čele s konkrétní vedoucí osobou. Od  roku 2004 je koordinací pověřeno Ekocentrum 

PALETA  a odpovědnou osobou Ing. Jiří Bureš.  

Krajský koordinátor má podle koncepce mnoho úkolů. Mezi ty nejdůležitější patří 

zejména: 

� komunikovat a úzce spolupracovat s pověřeným pracovníkem 

Krajského úřadu Pardubického kraje 

� vyhledávat lidské a finanční zdroje pro realizaci opatření, záměrů a 

projektů obsažených v koncepci 

� sledovat postup plnění krajské koncepce EVVO a připravovat podklady 

k vyhodnocení její efektivity  

� shromažďovat a vyhodnocovat připomínky veřejnosti ke koncepci 

EVVO 
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Řídící a kontrolní složka – Pracovní skupina EVVO Pardubického kraje  

Řídící a kontrolní složku EVVO vykonává Pracovní skupina EVVO Pardubického 

kraje. Jejími členy (celkem 9) jsou příslušní úředníci kraje (z odboru životního prostředí a 

školství), pracovník odpovědný za komunikaci s NNO, krajský koordinátor EVVO, jeden 

zástupce podnikatelského sektoru a dva zástupci NNO. Řídící a kontrolní složka má za 

úkol zejména:  

� připravovat zásady grantového řízení v oblasti EVVO vyhlašované odborem 

ŽP a odborem školství krajského úřadu 

� projednávat podklady koordinátora ohledně postupu realizace koncepce 

� projednávat připomínky a podněty veřejnosti  

� vyhodnocovat činnost koordinátora a z vyhodnocení vyvozovat závěry a 

důsledky 

 

Krajská konference EVVO  

Reprezentativním orgánem je Krajská konference EVVO, která se koná 

nepravidelně, ale minimálně 1 x za. Tento rok již proběhla 7. Krajská Konference. 

Konference slouží k diskusi zástupců pracujících v oblasti EVVO, představitelů veřejné 

správy Pardubického kraje, koordinátorů EVVO na školách, představitelů NNO, 

profesních komor a hostů mimo území kraje. Na každém jednání konference je představen 

průběh realizace krajské koncepce a zároveň problémy, které jsou s tím spojené. Tyto 

konference především plní funkci informativní a osvětovou.  

 

 

 Podrobněji se budu zabývat krajským koordinátorem EVVO Pardubického  kraje – 

Ekocentrem PALETA, které je také koordinátorem projektu Kapka 21 a nejlépe zná celý 

neziskový sektor v oblasti ekologie v Pardubickém kraji.  
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  2.2.2.1. Ekocentrum PALETA - krajský koordinátor EVVO Pk       

Obecné informace: 

Ekocentrum Paleta je občanské sdružení, které se zabývá ekologickou výchovou se 

zvláštním důrazem na působení na děti a mládež. Od roku 2004 je Krajským 

koordinátorem Environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Pardubického kraje.  

Ekocentrum PALETA vzniklo 1. srpna 1990 pod názvem Centrum ekovýchovy Pardubice. 

Patří k nejstarším porevolučním střediskům ekologické výchovy u nás. Zpočátku pracovalo 

Centrum ekovýchovy Pardubice krátce pod hlavičkou INTES a od 1. 5. 1991 pak v rámci 

občanského sdružení TASK klub, který se od r. 1997 přeměnil na Ekocentrum PALETA. 

Ekocentrum PALETA má bohatou nabídku programů zaměřenou na tvořivou 

činnost z přírodních materiálů (ovčí vlna, včelí vosk, ruční papír), poznávání přírodních 

zákonitostí a ekosystémů, globální problémy, vztah člověka k okolí či řešení problémů se 

separací a recyklací odpadů. K tomuto účelu provozuje specializované učebny - s živými 

zvířaty, s textilními loutkami pro mateřské školy, s tkalcovským stavem ap.  

Ekocentrum PALETA má kromě svého sídla v Pardubicích i pobočky v Chrudimi a 

v Oucmanicích (u Brandýsa nad Orlicí) ( www.paleta.cz; cit. 15.08.2006) .  

 

Výchovné programy pro školy: 

Náplní ekovýchovné činnosti jsou programy ekologické výchovy, což je blok 

speciálních aktivit využívajících prvků dramatické, výtvarné a interpersonální výchovy, 

kterých se děti aktivně účastní. Třídy procházejí řadou na sebe navazujících programů, 

které svým tématickým zaměřením odpovídají věku, případně i osnovám vyučovacího 

předmětu. 

V Ekocentru PALETA proběhlo v minulých letech mnoho různých akcí nejen pro 

děti, ale i pro dospělé. Tyto aktivity doplňují hlavní činnost se školními dětmi, kterých 

přichází ročně přes 20 tisíc, což řadí Ekocentrum PALETA mezi největší podobná centra v 

ČR.  Od r. 1996 proběhlo přes 200 seminářů pro učitele po celé ČR.  
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Ekocentrum Paleta pořádá i akce pro veřejnost a s dětmi ve volném čase – pořádá 

letní tábory, zájmové kroužky o chovu zvířat, oslavy Dne Země, dětské dny, dny 

otevřených dveří, exkurze, koncerty na podporu handicapovaných zvířat, programy pro 

postižené děti, programy pro protikrizové centrum, večery strašidel apod.  

Zdarma poskytují pedagogům k vypůjčení videokazety a knihy ze své specializované 

knihovny a videotéky, denně zodpovídají dotazy občanů k různým otázkám životního 

prostředí apod. Kompletní nabídku Ekocentra Paleta lze nalézt na dobře propracovaných 

internetových stránkách www.paleta.cz, kde je také přístupná ekoporadna „On line“ 

(www.paleta.cz; cit. 15.08.2006). 

 

2.2.2.2.1. Činnost Ekocentra PALETA jako krajského 

koordinátora EVVO 

Ekocentrum PALETA zastává funkci Krajského koordinátora EVVO Pardubického 

kraje - mapuje stav ekologické výchovy v kraji a přispívá k plnění Krajské koncepce 

EVVO Pardubického kraje. Uvádím zde činnosti EC PALETA jako Krajského 

koordinátora, které ekocentrum prezentuje na svých webových stránkách a současně ve 

výročních zprávách. Jedná se o činnosti: 

Zprostředkování komunikace zástupců obcí Pardubického kraje s pověřenými 

pracovníky Krajského úřadu Pk, státních i nestátních institucí a organizací působících v 

oblasti EVVO (MŽP ČR, MŠMT ČR, Regionální rozvojovou agenturou Pk, 

Hospodářskými komorami, Agenturou CENIA, Národní sítí Zdravých měst, neziskovými 

organizacemi).  

Provozuje krajský informační server www.ekovychova.cz. Na něm lze najít 

informace z oblasti grantů a dalších finančních zdrojů, legislativy, adresáře organizací, 

kalendárium akcí, ekoporadenství.  

Nabízí zapojení do krajské sítě měst a obcí k EVVO, kterým bezplatně poskytuje 

informační servis - aktuality o seminářích, grantových programech.  

Prezentuje ekovýchovné aktivity měst a obcí v médiích a na www.ekovychova.cz  
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Propaguje užitečné projekty - Bioodpad - hmota pro nový život, Škola pro 

udržitelný život, Biopotraviny do škol a úřadů.  

Nabízí pomoc při zavádění "zeleného úřadování"  - způsobů, jakými se může úřad 

postupně stát příkladem fungující ekologicky šetrné organizace.  

Nabízí pomoc při vyhledávání finančních zdrojů pro projekty v oblasti EVVO a 

konzultace při jejich zpracování.  

Realizuje osvětové kampaně zaměřené na separování komunálního odpadu (3 

výchovné programy. Organizuje osvětové akce pro veřejnost (Den Země - Pardubice, 

Chrudim, Holcim Prachovice).  

Vytváří osvětové materiály k separaci odpadů - letáky, didaktické pomůcky (např. 

Domino o odpadech, Kvarteto o odpadech).  

Pro potřeby měst zpracovává brožuru RÁDCE - Kam se obrátit s problémy životního 

prostředí - informace pro veřejnost - kontakty na odpovědné osoby, firmy, instituce řešící 

otázky a problémy týkající se ŽP.  

Funguje jako ekoporadna  

Půjčuje literaturu, videokazety a pomůcky k EVVO. 

Neziskovým organizacím v Pardubickém kraji, které se zabývají problematikou 

životního prostředí a ekologické výchovy, nabízí bezplatné poradenství při založení 

občanského sdružení, při získávání grantů, zasílání aktuálních informací o akcích, 

legislativních změnách, financích, při propagaci činnosti organizace v médiích, konzultace, 

literaturu, kontakty, organizace výměny zkušeností, zapojení do společných projektů, 

zprostředkování vazby na úřady (www.paleta.cz; cit. 15.08.2006). 

Ekocentrum PALETA jako Krajský koordinátor a zároveň organizátor projektu 

Kapka 21 je pověřen naplňováním Koncepce EVVO Pk a tudíž je jeho hlavním cílem tuto 

koncepci naplňovat. K dosažení tohoto cíle potřebuje vytvořit kvalitní síť ekologických 

NNO, které by poskytovaly služby EVVO a tím naplňovaly koncepci EVVO. Průzkum, 

který je nezbytnou součástí mé práce by měl napomoci k vytvoření této sítě. Na základě 
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mého průzkumu se EC PALETA bude moci lépe rozhodnou, které ekologické NNO se 

stanou součástí sítě. 

EC PALETA má už některé ekologické NNO vytipované. Jsou to ty NNO, kterým 

již poskytlo prostředky z Kapky 21 (na provozování ekoporadny). Jelikož ale potřebují 

znát další možné kandidáty na pozici ekocenter, které by se staly součástí sítě 

ekologických NNO v Pardubickém kraji, bude můj průzkum velkým přínosem pro EC 

PALETA ve snadnějším rozhodování a vybírání potencionálních ekocenter.  
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3. Empirická část 

Cílem tohoto průzkumu je prozkoumat stávající stav potencionálních členů sítě 

ekologických NNO v Pardubickém kraji, které byly vytipovány vedoucím EC PALETA a 

zjistit možný potenciál jejich růstu. Tento průzkum by měl napomoci k vytvoření sítě 

ekologických NNO v Pk a být využitelný pro krajskou koncepci environmentálního 

vzdělávání.  

Pomocí tohoto průzkumu se budu dále snažit potvrdit hypotézu: 

NNO, které spolupracují s jinými subjekty málo, získávají méně peněz, potýkají se s 

finančními problémy a dosahují menšího rozvoje než NNO, které spolupracují více. 

Tuto hypotézu jsem si stanovila jako základní výzkumnou otázku v mém průzkumu. 

Vedle praktických cílů mého práce jsem chtěla ověřit i tuto teoretickou hypotézu v praxi. 

Cílem průzkumu je tedy potvrdit tuto hypotézu na vorku 10 ekologických NNO a vytipovat 

vhodná ekocentra, která by se měla stát součástí sítě ekologických NNO a u kterých by se 

tato hypotéza měla potvrdit.  

Pro lepší pochopení hypotézy zde popíši jednotlivé pojmy: 

Spolupráce s jinými subjekty – jedná se o spolupráci s veřejnou správou, 

příspěvkovými organizacemi, sponzory, individuálními dárci, firmami, NNO, 

zastřešujícími NNO, veřejností, policií, zahraničními organizacemi formou předávání 

informací, pořádání společných akcí a projektů, vzájemné pomoci, komunikace při 

přípravách osvětových akcí a vzdělávání či vyjadřování k záležitostem ohledně ŽP. 

Finanční problémy – zahrnují nedostatek financí na činnost a provoz NNO 

(signalizuje je snižující se rozpočet), zadluženost organizace, nedostatek zkušeností 

vedoucích k finančním problémům (fundraising, PR).   

Menší rozvoj – znamená stagnaci nebo zhoršení dosavadního vývoje NNO oproti 

předcházejícím rokům. 
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3.1. Metodologie 

Ve svém průzkumu jsem pro sběr dat použila metodu standardizovaného dotazníku, 

polostandardizovaného rozhovoru, studium materiálů o organizaci, výročních zpráv a 

webových stránek. Data jsem získávala od vedoucích pracovníků dané NNO.  

Sběr dat jsem uskutečnila  v období od června do srpna 2006. Data jsem sbírala 

především dotazníky, rozhovory a studiem dokumentů daných NNO. Po ukončení sběru 

dat jsem provedla třídění a vyhodnocení získaných dat z dotazníků, rozhovorů a 

dokumentů.  

 

3.1.1. Popis a výběr vzorku 

Zkoumaný vzorek představoval nejprve účelový výběr a poté následoval tzv. 

pozitivní výběr, který zahrnuje ty, kteří jsou ochotni spolupracovat. Účelovým výběrem 

bylo vybráno 14 ekologických NNO Pk na základě doporučení pana Ing. Bureše, ředitele 

Ekocentra PALETA. Byly vybrány takové NNO, které se věnují ekovýchově, jsou 

známější, větší, aktivní v oblasti životního prostředí, projevují snahu spolupracovat 

s ostatními subjekty a jsou významnější organizací v Pk. Pan Bureš vybíral vhodné NNO 

podle toho, jak je zná, jak jsou aktivní a hlavně jestli mají zájem stát se součástí sítě. Tyto 

NNO by měly být potencionálními ekocentry a zároveň členy sítě. Vybrané NNO byly 

osloveny e-mailem a požádány o spolupráci v mém průzkumu. Odpovědělo mi 10 NNO, 

které souhlasily s poskytnutím rozhovoru nebo dotazníku (viz Tab. č.1). Ekocentrum 

PALETA je zahrnuto do průzkumu z důvodu ověřování hypotézy a celkového porovnání 

s ostatními ekologickými NNO.  
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Tabulka č. 1: Konečný vzorek 10 ekologických NNO z Pardubického kraje 

Č. Název NNO Adresa www stránky Vedoucí 

NNO 

1. A21 Polička Střítěžská 306, 

Polička 572 01 

www.a21policka.org René 

Habrman 

2. Ekocentrum 

PALETA 

Štolbova 2665, 

Pardubice 530 02 

www.paleta.cz Ing. Jiří 

Bureš 

3. Ekocentrum 

Skřítek 

Tyršova 161, 

Polička 572 01 

nemají Ing. Iva 

Janečková 

4. Sdružení ZO 

ČSOP Ústí nad 

Orlicí 

Jiráskova 731, Ústí 

n/O 562 01 

nemají Radka 

Urbánková 

5. ČSOP ZO 50/02 

Rybák 

Dimitrovova 29, 

Svitavy 568 02 

nemají Jiří Mach 

6. ZO ČSOP 52/01 

Podorlicko 

Táborská 689, 

Česká Třebová 560 

02 

www.sweb.cz/podorlicko Věra 

Malátková 

7. ČSOP ZO 52/15 

Zlatá studánka 

ZŠ Habrmanova 

1500, Česká 

Třebová 560 02 

www.csop-ct.unas.cz Jana Černá 

8. Občanské 

sdružení Altus 

Školní nám. 11, 

Chrudim 537 01 

www.altus.chrudimka.cz Eliška 

Horténská 

9. Společnost přátel 

Železných hor 

Konopáčská 409, 

Heřmanův Městec 

538 03 

www.zelhory.schkocr.cz/spzh Ing. Petr 

Zvoníček 

10. Společnost 

Renata 

Bělá u Jevíčka 125, 

Jevíčko 569 43 

www.volny.cz/spol.renata Lenka 

Horňáková 

Zdroj: vlastní výzkum 
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3.1.2 Popis metod průzkumu 

Ve svém průzkumu jsem pro sběr dat využila tyto metody: 

1) Standardizované dotazníky 

Tuto metodu standardizovaného dotazníku jsem použila častěji (7x) z důvodu: 

� vybrané NNO se nachází po celém Pk a nebylo možno se k nim jak 

z časových důvodů, tak mých omezených cestovních možností dostat. 

� některé NNO byly tak vytížené, že pro ně bylo jednodušší vyplnit dotazník 

Standardizovaný dotazník obsahoval 30 otázek, které byly rozděleny do dvou částí a 

zjišťovaly tyto oblasti:  

A. stávající stav NNO (tato část byla ještě rozdělena na oblasti 

týkající se: I. zaměstnanců, II. činnosti NNO, III. financování, IV. 

spolupráce, V. informovanosti) 

B. perspektivy budoucího rozvoje NNO  

Standardizovaný dotazník jsem posílala přes e-mail (5x) a poštou (2x). Lhůta na 

odeslání vyplněných dotazníků zpět byla 14 dní. Většina NNO to dodržela. Pokud bylo na 

některé otázky odpovězeno nedostačujícím způsobem, kontaktovala jsem je znovu přes e-

mail a požádala o doplnění. V průměru jsem posílala 1-2 doplňující e-maily. Musím říct, že 

NNO spolupracovaly velmi vstřícně, přestože byli jejich představitelé velmi 

zaneprázdnění. 

2) Polostandardizované rozhovory  

Celkem jsem uskutečnila 3 polostandardizované rozhovory. K rozhovorům mi 

byly podkladem otázky ze standardizovaného dotazníku, které jsem nadále v průběhu 

rozhovoru rozvíjela, abych získala více informací. Rozhovory jsem nenahrávala z 

důvodu zachování diskrétnosti, a také, protože jsem měla dost času k zapsání všech 

odpovědí. Rozhovor trval cca 30-40 minut. 
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Rozhovory mi poskytli vedoucí pracovníci těchto NNO: 

� Rozhovor č. 1: ČSOP ZO 52/15 Zlatá studánka (26.7.2006 v České Třebové; 

Jana Černá) 

� Rozhovor č.2: Ekocentrum Skřítek (27.7.2006 v Poličce; Ing. Eva Janečková) 

� Rozhovor č.3: Ekocentrum PALETA (3.8.2006 v Pardubicích; Ing. Jiří Bureš) 

3) Studium materiálů o organizaci,  výročních zpráv, webových stránek 

Zde jsem vycházela z materiálů, které mi poskytly jednotlivé NNO. Většinou jsem 

měla k dispozici výroční zprávy za rok 2004 nebo 200511, ze kterých jsem vyčetla mnoho 

důležitých informací, které mi pomohly k doplnění závěrů z průzkumu. Přínosným 

zdrojem informací byly webové stránky NNO, kde jsem se dozvěděla více informací o 

činnosti NNO, poskytovaných službách a dalších aktivitách NNO. 

 

 

3.2. Základní informace o jednotlivých NNO 

V této části popisuji jednotlivé ekologické NNO a srovnávám je podle kategorizace 

činností, kterou jsem udělala v části 2.1.2.  

 

3.2.1. A 21 Polička 

A21 Polička je sdružení, snažící se změnit životní styl od konzumního k trvale 

udržitelnému, dále se také snaží zapojovat veřejnost do dění ve městě a posílit její vliv. 

Občanské sdružení vzniklo neformálně již v roce 1999 a  formálně až v roce 2003. 

 Činnosti sdružení nejsou zaměřené pouze na  ochranou životního prostředí. Jejich 

hlavním cílem je propagovat a uvádět do života trvale udržitelný rozvoj. Jejich aktivity 

spočívají hlavně v připomínkování, projednávání různých zákonů a návrhů, snaží se 

lobovat a prosazovat svoje návrhy (VZ A21 Polička, 2004). 

                                                 
11 Z průzkumu jsem zjistila, že celkem 9 NNO z 10 vydává výroční zprávu pravidelně. Zbývající 1 NNO 
vydává výroční zprávu jen občas. 
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Hlavním cílem sdružení je do všech akcí a činností zapojovat a zdůrazňovat zásady 

trvale udržitelného života. Oblasti činností jsou:  

� Ekologická výchova a vzdělávání – pořádání fór, setkání, diskusí o 

důležitých tématech ŽP. 

� Ochrana přírody a ŽP- řešení aktuálních problémů - biokoridor, skládka, 

stavba přehrady, provozování naučné stezky. 

� Osvětová činnost – propagace ekologicky vedeného života pořádáním akcí 

pro veřejnost (např. akce ke Dni Země (22.4.), celosvětová akce "Ukliďme 

svět" (Clean up the World). 

� Propagační činnost – pravidelné články v Jitřence a Radničním zpravodaji, 

vydávání občasníku pro děti, vlastní webové stránky s informacemi o ŽP. 

� Práce s dětmi - systematická práce s kolektivem dětí a mládeže, vydávání 

Malého zpravodaje pro děti (www.a21policka.org; cit. 22.8. 2006). 

 

3.2.2. Ekocentrum PALETA12 

Hlavní oblasti činností EC PALETA: 

� Ekologická výchova a vzdělávání – programy ekologické výchovy pro děti a 

mládež, přednášky a semináře pro veřejnost s tématikou životního prostředí a 

ochrany přírody. 

� Ochrana přírody a ŽP- praktická výuka ochrany přírody a ŽP na letních 

táborech a akcích pro děti. 

� Ekologické poradenství – provozuje ekoporadnu, která funguje i online. 

� Osvětová činnost – osvětové kampaně a akce pro veřejnost – Den Země, 

dětské dny. 

� Propagační činnost – informační server www.ekovychova.cz, propagace 

užitečných projektů - Bioodpad, vytváří propagační materiály, letáky, 

didaktické pomůcky, zpracovává brožuru RÁDCE. 

� Práce s dětmi – letní tábory, zájmové kroužky (www.paleta.cz, cit. 

15.8.2006).  

                                                 
12 Podrobněji viz kapitola 2.2.2.1. 
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3.2.3. Ekocentrum Skřítek13 

Ekocentrum Skřítek je nezisková organizace (občanské sdružení), jejímž hlavním 

cílem je ekologická výchova dětí. Ekocentrum Skřítek vzniklo v únoru 2005 na podnět a s 

metodickou podporou krajského koordinátora EVVO Ekocentrum PALETA v Pardubicích. 

Na základě této podpory a předložené nabídky služeb získalo sdružení finanční podporu 

z projektu Kapka 21 na vzdělávací činnost, zejména na výukové programy pro mládež. 

Hlavním cílem je umožnit všem lidem pochopit problematiku zásad trvale 

udržitelného rozvoje a jejich aplikaci do běžného života metodami, které nejsou běžnou 

součástí školní výuky.  

Svou činnost organizace zaměřuje na děti, mládež, dospělé a nově i na seniory. Pro 

seniory jsou připraveny speciální programy uzpůsobené jejich věku. Hlavní oblasti činností 

EC Skřítek jsou: 

� Ekologická výchova a vzdělávání – ekologické výukové programy pro děti 

formou zážitkové pedagogiky, programy pro mládež, dospělé a seniory. 

� Ochrana přírody a ŽP – vycházky do přírody, budování stezky údolím 

Svitavy, péče o studánky. 

� Práce s dětmi – hry pro děti a mládež, vycházky do lesa a poznávání přírody.  

 

 

3.2.4. Sdružení ZO ČSOP Ústí nad Orlicí 

Sdružení základních organizací Českého svazu ochránců přírody Ústí nad Orlicí 

vzniklo 26.9. 1991. V současnosti sdružuje 8 základních organizací (Česká Třebová 

„Podorlicko“, Česká Třebová „Zlatá Studánka“, Choceň, Ústí nad Orlicí, Letohrad 

Žamberk, Vysoké Mýto, Ostrov „Trosečníci“). ČSOP Ústí n./O sdružuje zájemce o 

ochranu přírody a životního prostředí (VZ ČSOP Ústí n./O, 2005). 

                                                 
13 Zdroj: informační materiál Ekocentra Skřítek 
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Činnosti sdružení jsou velice rozmanité. Mezi základní oblasti činností sdružení 

patří:  

� Ekologická výchova a vzdělávání – přednášky a semináře pro veřejnost 

s tématikou životního prostředí a ochrany přírody. 

� Ochrana přírody a ŽP- provozování a pečování o 7 naučných stezek, péče o 

chráněná území a krajinu, údržba ekologicky významných území, 

vyhledávání památných stromů, jejich registrace a značení, ochrana 

biodiverzity, přírodovědné průzkumy, záchranné transfery. 

� Osvětová činnost – osvětové akce pro veřejnost, informační centrum. 

� Propagační činnost – od roku 1983 vydávání ZPRAVODAJE ČSOP, 

propagace třídění komunálního odpadu 

� Práce s dětmi - systematická práce s kolektivem dětí a mládeže, působení na 

děti a mládež provozování oddílu Mladých ochránců přírody 

(http://csop.ecn.cz/index2.php; cit. 5.9.2006). 

 

3.2.5. ČSOP ZO 50/02 Rybák 

Organizace vznikla v roce 1997. Podnětem pro vznik ZO byla snaha prosazovat a 

hájit zájmy ochrany přírody a krajiny na poli úředním i snaha pomoci praktickou činností. 

Členy organizace jsou především aktivní ornitologové a ochránci životního prostředí 

(http://sweb.cz/konsterna/; cit. 5.9.2006).  

Oblasti činnosti: 

� Ekologická výchova a vzdělávání – programy ekologické výchovy ČSOP: 

program Zachraňme studánky  

� Ochrana přírody a ŽP-  mapování a sledování výskytu ptactva, vykonávání 

praktické ochrany ptactva (vyvěšování budek, umísťování hnízdních 

podložek nebo odpočívadel); zabývání se výskytem a ochranou netopýrů 

(monitoring a praktická ochrana - vyvěšování budek); obnova naučné stezky 

"K pramenům řeky Svitavy"; nově otevřená ornitologická pozorovatelna, 

kterou vybudovala ZO ČSOP "Rybák" z prostředků Pardubického kraje. 
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� Osvětová činnost – pořádání exkurzí, besed a výstav pro veřejnost v rámci 

Dne Země, Vítání ptačího zpěvu nebo Ptačích festivalů. 

� Propagační činnost – vydávání zpravodaje ZO ČSOP Rybák Svitavy 

KonSterna zaměřený na ochranářské a ornitologické dění, který vychází 3-4 

krát ročně. 

� Práce s dětmi - provozuje oddíl Mladých ochránců přírody 

(http://csop.ecn.cz/index2.php; cit. 5.9.2006). 

 

 

3.2.6. ZO ČSOP 52/01 Podorlicko 

ZO ČSOP Podorlicko 52/01 – Česká Třebová je největší základní organizace (ZO) v 

regionu Ústí nad Orlicí. V České Třebové pracuje od roku 1981. Název „Podorlicko“ 

přijala v roce 2004. Náplní činnosti je jednak praktická terénní ochrana přírody, jednak 

ekologická výchova (http:/sweb.cz/podorlicko; cit.  22.8.2006). 

� Ekologická výchova a vzdělávání – ekologické programy pro širokou 

veřejnost a mládež.  

� Ochrana přírody a ŽP – údržba lokality vstavače mužského,  v rámci projektu 

Biodiverzita mapování orchidejí na Českotřebovsku, sledování stavu 

studánek a péče o ně, výsadba stromků v biokoridorech, vyvěšování ptačích 

budek - čištění a údržba; provozování smyslově naučné stezky „Údolím 

Skuhrovského potoka“. 

� Osvětová činnost - pořádání akce Den Země, pro žáky základních škol jsou 

pořádány ekologické hry a soutěže; ve spolupráci s Obcí Rybník za finanční 

podpory Pardubického kraje zajišťuje údržbu informačních tabulí a 

smyslových prvků. 

� Práce s dětmi – klub Mladých ochránců přírody (MOP) Freoni (VZ ZO 

ČSOP Podorlicko,  2004).  
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3.2.7. ČSOP ZO 52/15 Zlatá studánka 

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Zlatá studánka v České 

Třebové vznikla v září 2003 a název si dala podle skutečné studánky nacházející se v jejich 

lesích. V roce 2005 organizace zřídila Ekocentrum Červenka, které umožnilo rozšířit 

činnost jak při práci s dětmi, tak i se širokou veřejností. V ekocentru probíhá výukový 

program pro I. stupeň ZŠ, pravidelné schůzky oddílu MOP Křečíci, konají se zde výborové 

i členské schůze základní organizace (VZ ČSOP Zlatá Studánka, 2005).  

ZO ČSOP Zlatá studánka je jednou z NNO, která již získala finanční podporu 

z projektu Kapka 21. Získala ji na základě předložené nabídky svých služeb a z rozhodnutí 

EC PALETA. Prvním projektem financovaným z Kapky 21 je zřízení ekologické poradny 

pro veřejnost (http:/www.csop-ct.unas.cz; cit. 22.8.2006). Dále získala finanční prostředky 

z Kapky 21 na vzdělávací a osvětovou činnost. 

ZO ČSOP Zlatá studánka se zaměřuje na tyto oblasti činnosti: 

� Ekologická výchova a vzdělávání – výukové programy pro školy, přednášky 

pro veřejnost, dílny tvůrčích technik a starých řemesel, kurzy textilních 

technik  

� Ochrana přírody a ŽP- ochranářská práce, úprava studánek, odpady; výlety 

členů a příznivců na zajímavá místa našeho regionu s praktickou výukou. 

� Ekologické poradenství – od r. 2006 provozuje ekoporadnu, která poskytuje 

služby tematicky zaměřené na agroenvironmentální poradenství, odpady, 

spotřebitelská témata, aktuální ekologická témata. 

� Osvětová činnost – akce ke Dni životního prostředí, akce "Ukliďme svět" - 

úklid ve městě a okolí 

� Propagační činnost – výstavy a soutěže 

� Práce s dětmi – MOP "Křečíci" - víkendové akce. 14 

 

                                                 
14 Informační materiál ČSOP Zlatá studánka 
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3.2.8. Občanské sdružení Altus  

Občanské sdružení Altus vzniklo v roce 1999 a je členem Koalice nevládek 

Pardubicka a České rady dětí a mládeže, která sdružuje organizace dětí a mládeže z celé 

České republiky. Mezi základní cíle Občanského sdružení Altus patří spolupráce s 

neziskovými organizacemi. Podílí se na pracovních skupinách komunikace NNO s 

Pardubickým krajem, kde se jim podařilo v roce 2003 zjednodušit podávání žádosti o 

dotace pro všechny volnočasové organizace v kraji. Dále se pravidelně účastní krajských 

konferencí nestátních neziskových organizací. V oblasti ekologické výchovy a osvěty OS 

Altus v řadě svých projektů uplatňuje principy trvale udržitelného rozvoje 

(http:/www.altus.chrudimka.cz; cit. 22.8.2006).  

OS Altus získalo také finanční prostředky z Kapky 21 na poradenskou, vzdělávací a 

osvětovou činnost. Díky této finanční pomoci již zřídilo ekologickou poradnu pro 

veřejnost.  

Hlavní oblasti činnosti: 

� Ekologická výchova a vzdělávání – vzdělávací akce, ekologické přednášky a 

semináře pro veřejnost.   

� Ochrana přírody a ŽP- poskytování pomoci při živelných pohromách (2005 

pomoc Tatrám postižených vichřicí).   

� Ekologické poradenství – od r. 2006 provozuje ekoporadnu, která poskytuje 

služby tematicky zaměřené na agroenvironmentální poradenství, odpady, 

spotřebitelská témata, aktuální ekologická témata. 

� Osvětová činnost – akce pro děti a veřejnost, dětské soutěže,  akce Den bez 

aut nebo Drakiáda. 

� Propagační činnost – propagace neziskového sektoru, vydávání řady 

materiálů, výstavy a soutěže; internetový server www.Chrudimka.cz.- tento 

portál se věnuje neziskovému sektoru ve městě, ale i celorepublikové 

problematice volného času dětí a mládeže. 

� Práce s dětmi- zapojování mládeže do řady činností a učení je ke vztahu 

k přírodě (VZ OS Altus, 2005). 
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3.2.9. Společnost přátel Železných hor 

Společnost přátel Železných hor (SPŽH) je nezisková organizace (občanské 

sdružení), která vznikla v roce 1994. Hlavním cílem sdružení je činnost propagační, 

dokumentační, výzkumná a výchovná v oblasti ochrany přírody a krajiny a dále praktická 

péče o ekosystémy a jednotlivé druhy živočichů a rostlin v regionu Železných hor 

(http://zelhory.schkocr.cz/spzh; cit. 22.8.2006).  

Hlavní oblasti činnosti: 

� Ekologická výchova a vzdělávání – pořádání přednášek, výstav, kurzů 

(školení), exkurzí, které mají za úkol podchytit zájmy mládeže o ekologické 

problémy oblasti Železných hor. 

� Ochrana přírody a ŽP- péče o krajinu a její významné přírodní fenomény 

formou technické pomoci při jejich dokumentování.  

� Propagační činnost – vydávání výsledků své činnosti k popularizaci 

Železných hor; odborná publikační činnost. 

� Práce s dětmi- zapojování mládeže do řady činností a učení je ke vztahu 

k přírodě; pořádání letních táborů. 

� Turistické služby – prodej informačních letáků a turistických map oblasti 

Železných hor, mapování stavu Železných hor pro turistické účely.15 

 

3.2.10. Společnost Renata 

Společnost Renata byla založena 21. března 1998 a podporuje činnost ekologickou, 

uměleckou, psychologickou, pedagogickou, brannou, rekreační a veškerou další, která 

přispívá k rozvoji zdravého způsobu života.16 

Společnost Renata je poslední NNO, která získala finanční podporu z projektu  

Kapka 21 na poradenskou činnost a díky ní může provozovat ekoporadnu, která poskytuje 

služby především pro území okresu Svitavy.  

                                                 
15 10 let činnosti SPŽH, Heřmanův Městec, 2004 
16 stanovy Společnosti Renata, Heřmanův Městec, 2001 
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Hlavní oblasti činnosti: 

� Ekologická výchova a vzdělávání – výchovné a vzdělávací programy u 

kterých si klade za cíl rozvíjet lidský potenciál dětí, mládeže i dospělých; 

vzdělávací akce, ekologické přednášky a semináře pro veřejnost;  umělecké 

kroužky, kurzy ekovýchovy, jógy, sebeobranných umění, zdravé výživy a 

životního stylu. 

� Ochrana přírody a ŽP- sází stromky, odstraňují černé skládky a čistí 

studánky. 

�  Ekologické poradenství – od r. 2006 provozuje ekoporadnu, která poskytuje 

služby tematicky zaměřené na agroenvironmentální poradenství, odpady, 

spotřebitelská témata, aktuální ekologická témata. 

� Osvětová činnost – kulturní a sportovní akce pro děti a veřejnost.  

� Práce s dětmi- dětské tábory, ozdravné pobyty na venkově a v přírodě 

(http://www.volny.cz/spol.renata/; cit. 22.8.2006). 

 

3.2.11. Shrnutí činností jednotlivých NNO 

Vybrané ekologické NNO mají svůj obsah činnosti velice podobný (viz Tab. č.2). 

Všechny NNO se zabývají ekologickou výchovou a vzděláváním a ochranou přírody a ŽP. 

Tyto dvě oblasti činnosti byly podmínkou k tomu, aby NNO byly vybrány do průzkumu a 

staly se tak potencionálními členy sítě ekologických NNO v Pardubickém kraji. 

Ekologické poradenství poskytovalo do roku 2005 pouze EC PALETA, ale díky projektu 

Kapka 21 vznikly letos celkem 3 ekologické poradny a tím se poradenská činnost rozšířila 

i do dalších oblastí Pk. Osvětová činnost je jedním z cílů téměř všech NNO. Pouze u 2 

ekologických NNO není jejich hlavním předmětem činnosti. EC Skřítek je velice mladá 

NNO a nemá ještě zkušenosti s pořádáním různých akcí a SPŽH se věnuje spíše propagaci. 

Propagační činnosti se věnuje 7 ekologických NNO, jde především o vydávání časopisů, 

zpravodajů a provozování internetových serverů. Všechny vybrané NNO se také věnují 

práci s dětmi a mládeží. Jsou si totiž vědomi toho, že je nutné děti ekologicky vzdělávat již 

od raného věku. Poslední činností popisovanou v předchozí části je poskytování 

turistických služeb. Této činnosti se věnuje pouze SPŽH, jelikož jim jde o zpřístupnění a 

přiblížení Železných hor široké veřejnosti.   
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Tabulka č. 2: Přehled činností jednotlivých NNO 

NNO 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Činnosti 

Ekologická výchova a vzdělávání (pořádání 
přednášek, seminářů, kurzů, ekologických 
výukových programů, výuka lidových 
řemesel) 

• • • • • • • • • • 

Ochrana přírody a ŽP (budování, provoz a 
údržba naučných stezek, osvěta a péče o 
handicapované živočichy, sledování fauny a 
flóry, péče o studánky, kroužkování a sčítání 
ptáků, biologická ochrana lesa) 

• • • • • • • • • • 

Ekologické poradenství (poskytování 
informací z oblasti životního prostředí široké 
veřejnosti, provozování knihoven) 

 •     • •  • 

Osvětová činnost akce pro širokou veřejnost 
(děti, mládež, dospělí, senioři) – (Den bez aut, 
Den Země, Ukliďme svět), pořádání soutěží, 
výstav) 

• •  • • • • •  • 

Propagační činnost (tvorba informačních 
letáků, publikací, vydávání časopisů, 
zpravodajů tvorba www stránek 
s ekologickou problematikou) 

• •  • •  • • •  

Práce s dětmi  (volnočasové aktivity, 
pořádání táborů, víkendů, oddíly MOP) • • • • • • • • • • 

Turistické služby (poskytování informací, 
prodej letáků, vydávání turistických map)         •  

Zdroj: vlastní výzkum 

 

Vybrané ekologické NNO jsou si na první pohled všechny podobné, ale některé 

rozdíly jsou patrné. Občanské sdružení A21 Polička se podle mého názoru odlišuje nejvíce. 

Je to sdružení, které je nejvíce aktivistické, účastní se připomínkování, projednávání 

různých zákonů a návrhů a také se snaží lobovat a prosazovat svoje návrhy. Další rozdíly 

jsou patrné u organizací ČSOP, u kterých je hlavním předmětem činnosti ochrana přírody a 

ŽP. Občanské sdružení Altus a EC PALETA navíc ke své činnosti propagují neziskový 

sektor a poskytují informace na jimi zřízených internetových portálech. Odlišná je také 

svým způsobem SPŽH, která má za hlavní oblast činnosti propagační a dokumentační 

činnost. Všechny tyto NNO mají rozsah své činnosti obsáhlý a jsou tak vhodnými 

kandidáty na ekocentra v Pk. 
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3.3. Analýza dotazníků a rozhovorů zkoumaných NNO 

Dotazníky a rozhovory jsem analyzovala ihned po jejich provedení. Pomocí 

získaných dat z dotazníků a rozhovorů jsem porovnávala jednotlivé zkoumané oblasti, 

zjišťovala jak spolu souvisí a jestli je mezi nimi nějaká závislost. Analýzu jsem prováděla 

postupně podle jednotlivých zkoumaných oblastí a otázek v dotazníku.17 

 

 3.3.1. Stávající stav NNO 

V první části dotazníku jsem zjišťovala stávající stav ekologických NNO. Především 

mě zajímaly oblasti jako je počet zaměstnanců, dobrovolníků, činnost NNO, financování, 

spolupráce, informovanost. Tato část dotazníku měla 25 otázek, jelikož byla rozsáhlejší.  

3.3.1.1. Zaměstnanci 

V průzkumu mě zajímalo, kdo tvoří lidský kapitál v ekologických NNO.  Kolik mají 

NNO zaměstnanců, dobrovolníků, profesionálů a zda mají nějaké vzdělání či kursy 

k ekologické výchově či životnímu prostředí. Dále pak zda mají nějaké personální 

problémy, zda se zaměstnanci či dobrovolníci zúčastňují školení a kolik peněz NNO 

věnuje nebo by byla ochotna věnovat na jejich školení.  

V této oblasti (A)18jsem se ptala na 7 otázek19 a z průzkumu jsem zjistila následující 

výsledky: 

Otázka č.A1: Kolik má Vaše organizace zaměstnanců a dobrovolníků? 

Vyhodnocení: 

Zaměstnance mají pouze 4 NNO (Ekocentrum PALETA, Ekocentrum Skřítek, OS 

Altus, Společnost Renata). V průměru jsou to dva zaměstnanci, kdy jeden pracuje na plný 

úvazek a druhý na poloviční. Výjimku tvoří EC PALETA, které má 8 zaměstnanců (4 na 

                                                 
17 Dotazník viz Příloha č.1 
18Toto číslování je zvolené pro přehlednost prezentace v DP a neshoduje se s číslováním v původním 
dotazníku 
19 Celé znění otázek viz. Příloha č.1 
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plný úvazek, 1 na poloviční a 3 na dohodu o provedení práce). Počet zaměstnanců je 

ovlivněn množstvím finančních prostředků na provozní náklady. EC PALETA je největší a 

velice schopnou ekologickou  NNO v Pk a proto má také dost těchto finanční prostředků, 

ale hlavně ke své rozsáhlé činnosti potřebuje stálé zaměstnance. 

Dobrovolnou práci využívají všechny zkoumané NNO. Bez ní by nemohly existovat. 

V průměru má každá NNO 5 stálejších dobrovolníků, kteří odpracují zhruba 7h. za měsíc. 

V porovnání z průzkumem „Občanská společnost 2004“20 je to téměř stejné. Z průzkumu 

„Občanská společnost 2004“ vyplývá, že v roce 2004 u poloviny respondentů nepřesáhla 

dobrovolná práce za poslední měsíc 5 hodin, dále že necelá třetina lidí odpracovala 5-14 

hodin a ostatní i více. V průměru za rok odpracoval jeden dobrovolník 79 hodin, což činí 

za měsíc cca 6 a půl hodiny (Vajdová, 2005:30). 

Počet dobrovolníků a počet jejich odpracovaných hodin se velice těžko určuje, 

protože NNO využívají dobrovolníky i na různé nárazové akce a projekty. Většina 

dobrovolníků pracuje dle potřeb NNO, které jsou závislé na činnosti NNO. 

 
Otázka č.A2:  Jaké jsou hlavní personální problémy, kterým čelí Vaše organizace 

v současné době? 

Vyhodnocení: 

Devět dotazovaných NNO přiznalo, že má personální problémy. Mezi hlavní personální 

problémy, kterým čelí NNO jsou: 

� nedostatek peněz na stálé zaměstnance (nízké mzdy)  (5/9) 21 

� shánění nových zaměstnanců („Ekologie a ŽP je specifická činnost, která vyžaduje 

odhodlání a věcné znalosti. Ne každý může tuto činnost vykonávat.“22) ( 3/9) 

� přestárlé vedení (důchodci) (3/9) 

� získávání nových dobrovolníků (2/9) 

                                                 
20Zdroj: STEM. 2004. „Občanská společnost 2004“. Závěrečná zpráva z výzkumu zpracovaného v rámci 
projektu NROS „Index občanské společnosti“. 
21 První číslo ukazuje počet NNO, které mají daný problém a druhé počet zkoumaných NNO. 
22 Zdroj: rozhovor č.3 
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Polovina zkoumaných NNO si nemůže dovolit platit stálé zaměstnance. Nejvíce by 

jim pomohly finanční dotace, které by mohli použít na mzdové prostředky. Přestárlé 

vedení je také často zmiňovaným problémem (3/10). Největší potíže mají s internetem a 

všemi možnými, nejen technickými, novinkami, které dnešní doba s sebou přináší. Tito 

zmiňovaní představitelé NNO jsou již v důchodovém věku a chtějí přenechat svoji činnost 

mladším a v této oblasti schopnějším lidem.   

 

Otázka č.A3: Využívá Vaše organizace práci profesionálů a v jakém jsou vztahu 

k organizaci?  

Vyhodnocení: 

Sedm organizací z deseti využívá práci profesionálů. Nejvíce je využívána práce 

účetní (6/10) na dohodu o provedení práce nebo na objednávku. Mezi další profesionální 

odborníky patří lektoři, přednášející (mykologové, ornitologové, ekologové), poradenské 

firmy (tvorba www stránek). Tito odborníci pracují především na objednávku. 

 

Otázka č.A4:  Mají Vaši zaměstnanci/ dobrovolníci nějaké vzdělání či kursy 

k ekologické výchově nebo životnímu prostředí?  

Vyhodnocení: 

Všechny NNO mají odborně vzdělané zaměstnance nebo dobrovolníky. Bez 

odborných znalostí by nemohli vykonávat práci, kterou vykonávají. 

Otázka  č.A5:  Účastní se Vaši zaměstnanci/ dobrovolníci odborných školení? Kolik se 

jich zúčastnilo školení v posledním roce?  

Vyhodnocení:  

Zaměstnanci a dobrovolníci téměř všech NNO (8/10) se účastní odborných školení 

zhruba 2x ročně. Ostatní se průběžně vzdělávají sami a někteří v rámci své profese (např. 

učitelé biologie). 
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Otázka č.A6: Kolik peněz věnovala Vaše organizace na školení svých zaměstnanců/ 

dobrovolníků v posledním roce? 

Vyhodnocení: 

Pouze 4 NNO věnovaly peněžní prostředky na školení svých zaměstnanců či 

dobrovolníků. V průměry to byly 4 000,- kč za minulý rok. Ostatní se účastní školení, která 

jsou zdarma nebo na vlastní náklady.  

 

Otázka č.A7: Jakou částku peněz ročně by byla Vaše organizace ochotna věnovat na 

školení, případně trénink svých členů, kdyby měla dostatek financí?  

Vyhodnocení:  

Některé NNO by byly ochotny věnovat až 20-30 000,-Kč (2/10), jiné 5-10 000,-Kč 

(4/10), ale v závislosti na typu školení. Zbývající NNO by nedaly žádné peníze, protože si 

je hradí zaměstnanci nebo v rámci grantů (viz Tab. č.3). 

 

Tabulka č. 3: Vyhodnocení otázky č. 7 

Jakou částku peněz ročně by byla Vaše organizace ochotna věnovat na školení, 

případně tréninik svých členů, kdyby měla dostatek financí? 

Částka Počet NNO  (z celkového počtu 10 NNO) 

Nic 2 

Hradí si zaměstnanci nebo z grantů 2 

5 - 10 000,- kč 4 

20 - 30 000,- kč 2 

Zdroj: vlastní výzkum 
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 3.3.1.2. Činnost NNO 

Ve zkoumaných ekologických NNO mě zajímalo zda mají ekovýchovu nebo péči o 

životní prostředí ve stanovách a zda je to jejich hlavní činnost nebo činnost vedlejší. Jaké 

pořádají akce, v jakém množství a pro jakou cílovou skupinu (děti, mládež, dospělí, 

senioři). 

V této části (B) jsem se ptala pouze na 2 otázky, z nichž jsem zjistila následující: 

 

Otázka č.B1: Má Vaše organizace ekovýchovu a životní prostředí ve stanovách a je to 

Vaše hlavní činnost nebo jen činnost vedlejší?  

Vyhodnocení:  

Všechny dotazované ekologické NNO mají ekovýchovu a péči o životní prostředí 

zakotvenou ve stanovách, je to jejich posláním a zároveň hlavní činností. 

 

Otázka č.B2: Jaké akce pořádá Vaše organizace a pro jakou cílovou skupinu?  

Vyhodnocení: 

Mezi nejčastější akce, které pořádají ekologické NNO, patří: semináře, přednášky na 

ekologická témata, různé kampaně, terénní exkurze, botanické vycházky, výstavy, 

osvětové akce (Den bez aut, Den Země), výukové programy. 

 Počet akcí se liší podle možností (tj. podle finančních prostředků NNO, vhodných 

prostorů, odborného personálu, dostatku času, zkušeností s pořádáním akcí) ekologických 

NNO. Zhruba polovina NNO pořádá 2-5 akcí za rok. Druhá polovina 20-70 akcí za rok.  

 U většiny ekologických NNO jsou cílovou skupinou děti, mládež, dospělí a široká 

veřejnost zároveň. Pouze 1 NNO (EC Skřítek) má navíc programy zaměřené pro seniory. 
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3.3.1.3. Financování 

Z hlediska financování mě v průzkumu zajímal způsob získávání peněz a 

různorodost finančních zdrojů, které tvoří rozpočet organizace.  Dále mě zajímala závislost 

na zahraničních zdrojích a otázka finančních problémů v NNO.  

Tato oblast (C) byla rozsáhlejší a k získání informací jsem použila 7 otázek23, ze 

kterých jsem zjistila následující: 

 

Otázka č.C1: Jakou formou získáváte finanční zdroje? 

Vyhodnocení:  

 Pouze 3 NNO nějakým aktivním způsobem vyhledávají nové zdroje financí. 

Fundraisera nemá žádná NNO. Zbylé NNO spoléhají na státní dotace, příspěvky od krajů, 

měst. Tyto NNO mají zaběhlý systém získávání finančních zdrojů a velice těžko se učí 

novým způsobům. Například o dotace z EU ještě nežádala žádná dotazovaná NNO. 

Většina dotazovaných NNO je pasivní ve vyhledávání zdrojů. Čtyři ekologické NNO již 

získaly finanční podporu z projektu Kapka 21. Tyto NNO byly vybrány krajským 

koordinátorem EVVO EC Paleta. 

Otázka č.C2: Jaké zdroje tvoří rozpočet Vaší organizace? 

Vyhodnocení: 

Polovina dotazovaných NNO má 2-3 finanční zdroje, které tvoří především státní 

dotace (30-90%), vlastní činnost (10-30%) a soukromé dárcovství (10-30%). Druhá 

polovina dotazovaných NNO má 4-7 finančních zdrojů, které tvoří navíc členské příspěvky 

(1-5%), granty od domácích nadací (5-10%). Finanční zdroje z fondů EU mají pouze 4 

vybrané NNO z projektu Kapka 21, které získaly na základě výběrového řízení nabídky 

svých služeb. Zahraniční zdroje nemá žádná dotazovaná NNO (viz Tab. č.4). 

 

                                                 
23 Celé znění otázek viz. Příloha č.1 



 63

Tabulka č.4: Struktura NNO podle podílu jednotlivých zdrojů na rozpočtu NNO  

Struktura NNO podle podílu jednotlivých zdrojů na rozpočtu NNO 

 Podíl na rozpočtu v % a počet NNO z celkového počtu 10 

NNO 

zdroj 0 1-25 % 26-50 % 51-75 % 76-100 % 

Státní dotace 0  4 4 2 

Soukromé dárcovství 3 5 2   

Vlastní činnost 2 5 3   

Členské příspěvky 7 3    

Granty od domácích 

nadací 

8 2    

Fondy EU 6 3  1  

Zahraniční zdroje 10     

Zdroj: vlastní výzkum 

 

Otázka č.C3: Jak byste zhodnotil/a materiální vybavenost Vaší organizace ?  

Vyhodnocení: 

 U této otázky se jedná o subjektivní posouzení vybavenosti NNO. Pět NNO je 

spokojeno s materiálním vybavením organizace. Ostatní NNO jsou nespokojené 

s nedostatečným  technickým zázemím (počítač, vybavení kanceláře) a malými či žádnými 

prostory. 

Otázka č.C4: Potýká se Vaše organizace v současné době s finančními problémy? 

Vyhodnocení:  

 Většina dotazovaných NNO (8/10) se potýká s finančními problémy. U některých je 

to pouze momentální stav (2/8) u jiných stav trvalý. Mezi nejčastěji zmiňované finanční 

problémy patří: 
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� nedostatek financí na vybavení nových prostor, na činnost NNO, na provozní 

náklady (6/8) 

� chybí peníze na stálé zaměstnance (3/8) 

� nedostatek zkušeností se získáváním finančních prostředků (3/8) 

� zadluženost NNO (1/8) 

Otázka č.C5: Je Vaše organizace závislá na zahraničních finančních zdrojích? 

Vyhodnocení: 

 Jelikož dotazované NNO nevyužívají žádné zahraniční zdroje, tak není žádná NNO 

na nich závislá. Pouze 1 NNO je závislá, a to na finančních prostředcích z Kapky 21 (z 

fondu EU). Bohužel bez této finanční pomoci by nemohla vykonávat svoji činnost. Jedná 

se o EC Skřítek.  

Otázka č.C6: Můžete prosím odhadnout velikost rozpočtu Vaší NNO v minulém 

roce ? 

Vyhodnocení: 

 Velikost rozpočtu je u každé NNO různá. U dotazovaných NNO se pohybuje od 70 

tisíc do 3 miliónů. 3 NNO mají rozpočet o velikosti 60-130 tisíc, 4 NNO 200-300 tisíc a 3 

NNO 1-3 miliony (vit Tab. č.5). 

 

Tabulka č. 5: Velikost rozpočtu NNO 

Můžete prosím odhadnout velikost rozpočtu Vaší NNO v minulém roce ? 

Velikost rozpočtu v r. 2005 Počet NNO  (z celkového počtu 10 NNO) 
60 - 130 tisíc 3 
200 – 300 tisíc 4 
800 tisíc – 1 milion 2 
3 miliony 1 
Zdroj: vlastní výzkum 
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Otázka č.C7: Oproti 2-3 posledním rokům se rozpočet zvětšil, stagnoval nebo 

zmenšil? 

Vyhodnocení:  

Celkem u šesti dotazovaných NNO se rozpočet zvětšil a to nejčastěji z důvodu 

větších státních dotací nebo získání prostředků z projektu Kapka 21 U dvou NNO se 

zmenšil z důvodu ztráty sponzorského příspěvku (viz Tab. č.6). 

Tabulka č. 6: Změna velikosti rozpočtu 

Oproti 2-3 posledním rokům se rozpočet zvětšil, stagnoval nebo zmenšil? 

rozpočet Počet NNO  (z celkového počtu 10 NNO) 
Zvětšil 6 
Stagnoval 2 
Zmenšil  2 
Zdroj: vlastní výzkum 

 

 

3.3.1.4. Spolupráce 

Z hlediska spolupráce mě zajímala spolupráce se všemi subjekty: s jinými NNO, 

příspěvkovými organizacemi, státními organizacemi, orgány samosprávy, firmami, 

veřejností. Dále pak to byla spolupráce formou členství ve střeše či síti, spolupráce na 

konkrétním projektu s jinými NNO a neformální spolupráce (pomoc radou, schůzky, 

telefonování). Míru spolupráce jsem hodnotila počtem spolupracovaných subjektů a 

způsobem spolupráce (e-mail, konzultace, semináře, školení…).  

V této části (D) průzkumu jsem k získání dat použila 4 otázky, které vypověděly 

následující: 

Otázka č.D1: S jakými subjekty veřejné správy a veřejnosti pravidelně spolupracuje 

Vaše organizace a jakým způsobem?  
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Vyhodnocení: 

Všechny dotazované NNO spolupracují se subjekty veřejné správy a veřejnosti.  

Většina NNO (7/10) spolupracuje s 5 a více subjekty. Zbylé 3 NNO pouze s 2-4 subjekty.  

Subjekty s nimiž NNO spolupracují jsou podobné z důvodu stejného zaměření a 

stejných potřeb (viz Tab. č.7).  

Tabulka č.7: Subjekty se kterými NNO nejčastěji spolupracují 

S jakými subjekty veřejné správy a veřejnosti pravidelně spolupracuje Vaše 

organizace? 

Subjekty Počet NNO z celkového počtu 10 

městské a krajské úřady 10 

zastřešující organizace, svazy 8 

jiné ekologické NNO 8 

základní školy 4 

dětské organizace 3 

knihovny 2 

Ministerstvo životního prostředí 1 

Zdroj: vlastní výzkum 

Způsob spolupráce je téměř stejný u všech dotazovaných NNO. Především je to 

předávání informací přes e-mail, pořádání seminářů, přednášek a akcí pro veřejnost, 

vzájemná pomoc, informování ze sítí, vyjadřování k záležitostem ohledně ŽP, komunikace 

při přípravách osvětových akcí a vzdělávání. Nezbytná spolupráce je při žádání o státní či 

jiné dotace. 

Otázka č.D2: Jak hodnotíte tuto spolupráci a jak je pro Vaši organizaci důležitá? 

Vyhodnocení: 

Spolupráci se subjekty veřejné správy a veřejnosti hodnotí všechny dotazované NNO 

jako důležitou a nezbytnou pro svoji činnost. Jedna vedoucí představitelka nejmenované 

NNO napsala: „Spolupráce je pro naši činnost velmi důležitá, je to zdroj informací a 

peněz.“  Především spolupráci na místní úrovni považují dotazované NNO za 
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nejdůležitější. Spolupráci také hodnotí jako dobrou, kladnou a přínosnou. Žádná NNO si 

nestěžovala na spolupráci s veřejnou správou, pouze na komplikované žádosti o dotace a 

granty.  

Otázka č.D3: Jste členy nějaké české či zahraniční zastřešující organizace, sítě, 

koalice?  

Vyhodnocení: 

 Žádná dotazovaná NNO není členem zahraniční zastřešující organizace. Jako hlavní 

důvod proč nejsou členy uvedly, že je to příliš drahé a nemohou si to ze svého rozpočtu 

dovolit. Z toho vyplývá, že členství v zahraniční zastřešující organizaci a následnou 

spolupráci s ní si mohou dovolit pouze velké, stabilní a finančně zajištěné NNO. 

 Celkem 4 NNO nejsou členem žádné české zastřešující organizace, sítě či koalice. 

Čtyři dotazované NNO jsou členem ČSOP, 1 NNO (EC PALETA) je členem Sdružení 

středisek ekologické výchovy PAVUČINA a 1 NNO (OS Altus) je členem Koalice 

nevládek Pardubicka a České rady dětí a mládeže. Tyto NNO vidí v členství především 

zdroj informací. 

Otázka č.D4: Spolupracuje Vaše organizace s jinými organizacemi (NNO) ad hoc?  

Vyhodnocení: 

 Celkem 8 NNO spolupracuje s jinými NNO ad hoc. V průměru je to spolupráce s 1-2 

NNO za minulé 1-2 roky. Jedná se většinou o spolupráci na společných projektech a 

akcích. 

 

3.3.1.5. Informovanost 

V této části mě zajímalo, kde získávají NNO informace pro svoji činnost (internet, 

tisk, školení), jestli využívají internet a mají webové stránky, které znalosti a zkušenosti 

jim v organizaci nejvíce schází a zda vydávají výroční zprávu. Na konci této části jsem se 

ptala na vznik organizace jako na doplňující údaj o NNO. 
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V této oblasti (E) jsem se ptala na 5 otázek, ze kterých jsem zjistila následující: 

Otázka č.E1: Kde získává Vaše organizace informace pro svoji činnost?  

Vyhodnocení: 

NNO potřebují ke své činnosti stále více informací. Tyto informace si musí 

především vyhledávat sami. V současné době považují dotazované NNO za nejrychlejší a 

nejspolehlivější zdroj informací internet (viz Tab. č.8). Jediným problémem bývá 

nedostatečné technické zázemí  k jeho využívání. Tento problém řeší NNO využíváním 

soukromých počítačů. 

Tabulka č.8: Nejčastěji využívané zdroje informací: 

 

Kde získává Vaše organizace informace pro svoji činnost? 

Zdroj informací Počet NNO z celkového počtu 10 

NNO 

Internet 10 

Tisk 6 

Školení 5 

Spolupráce s ostatními NNO – PAVUČINA, NROS, 

ECONNET 

4 

Krajský úřad, Městský úřad 3 

Zdroj: vlastní výzkum 

Otázka č.E2: Využívá Vaše organizace internet? Máte své vlastní webové stránky? 

Vyhodnocení: 

 Jak vyplývá i z předchozí otázky, všechny dotazované NNO využívají internet. 

Vlastní webové stránky má 7 NNO.24 EC Skřítek pracuje na vytvoření svých webových 

stránek a zbylé 2 NNO webové stránky nepotřebují. 

                                                 
24 viz. Tabulka č.1 
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Otázka č.E3: Které znalosti a zkušenosti Vaší organizaci nejvíce schází? (věcné 

znalosti, PR, lobbying, řízení organizace, fundraising…)  

Vyhodnocení: 

 Pro činnost NNO jsou nezbytné znalosti a zkušenosti z oblasti neziskového sektoru, 

věcné znalosti z oblasti ekologie, PR, lobbyingu, fundraisingu, řízení organizace apod. 

 Čtyři NNO odpověděly, že jim žádné znalosti a zkušenosti neschází. Někteří 

představitelé  NNO nevěděli, co jednotlivé pojmy znamenají, a musela jsem jim je 

vysvětlit. Zde jsem viděla velké nedostatky. Šest respondentů přiznalo nedostatek 

některých znalostí a zkušeností (viz Tab. č.9). 

 

Tabulka č.9: Chybějící znalosti a zkušenosti 

Které znalosti a zkušenosti Vaší organizaci nejvíce schází? 

Znalosti a zkušenosti  Počet NNO  (z celkového počtu 10 NNO) 

Lobbying 3 

Fundraising 3 

PR (Public relations) 2 

Znalost cizích jazyků 1 

Řízení organizace, personální problematika 1 

Žádné  4 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

Otázka č.E4: Vydává Vaše organizace výroční zprávu? 

Vyhodnocení: 

Pravidelně vydává výroční zprávu 9 dotazovaných NNO a 1 NNO (ČSOP Rybák) 

pouze občas. Šest NNO zveřejňuje výroční zprávu na svých webových stránkách.  
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Otázka č.E5: Kdy vznikla Vaše organizace? 

Vyhodnocení: 

 Všechny dotazované NNO vznikly po roce 1989. Šest z nich vzniklo během 90. let a 

čtyři NNO až po roce 2000. Nejmladší je EC Skřítek, které vzniklo v únoru 2005. Toto 

ekocentrum to vidí jako nevýhodu, protože všechny subjekty dávají přednost zaběhnutým 

NNO a na základě toho se pak potýkají s finančními problémy (viz ot.č. C5).  

 

 

 3.3.2. Perspektivy budoucího rozvoje 

V druhé části dotazníku jsem zjišťovala perspektivy budoucího rozvoje u 

jednotlivých NNO. Za rozvoj jsem u dotazovaných NNO považovala rozšířenou nabídku 

služeb, více členů, dobrovolníků nebo zaměstnanců, větší rozpočet, nové dotace, rozvoj 

technického a materiálního vybavení. Také mě zajímalo, kdyby měly dostatek financí, 

jestli by byly schopny uspořádat kvalitní školení i pro veřejnou správu a veřejnost, zda 

očekávají v budoucnu nějaké problémy a jak hodnotí dosavadní vývoj organizace. 

 

V této části (F)jsem k získání informací použila 5 otázek a výsledky jsou následující: 

Otázka č.F1: Jaký plánujete rozvoj Vaši organizace v příštích 2 letech?  

Vyhodnocení: 

 Rozvoj plánuje 9 dotazovaných NNO. Zbylá NNO (ČSOP Rybák) neplánuje nic 

nového, nemá potřeby. „Rozvoj se hlavně odvíjí od dostatku finančních prostředků. Bez 

nich bychom se rozvíjet nemohli.“25 Tento argument mi potvrdilo několik dotazovaných 

NNO.  

 
                                                 
25 Rozhovor č.2 
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Největší rozvoj plánují dotazované NNO v oblastech: 

� Nové dotace, granty (7/9) – ESF, Pardubický kraj, Kapka 21  

� Rozvoj služeb (6/9) – poradenství, vzdělávání NNO, výukové programy  

� Více spolupráce s veřejnou správou (2/9) 

Dotazovaní respondenti chápali rozvoj různě. Většina z nich (7/10) viděla finanční 

prostředky jako podmínku rozvoje a proto nejdříve uvedli žádání o nové dotace a granty.  

Jiné dotazované NNO viděly rozvoj především v rozšíření svých služeb. 

Otázka č.F2: Očekáváte nějaké razantní změny ve Vaší organizaci?  

Vyhodnocení: 

 Polovina dotazovaných NNO neočekává žádné razantní změny a druhá polovina 

NNO ano. Mezi razantní změny, které dotazované NNO uvádí patří stěhování do nových 

prostor (2 NNO), odchod ředitele (1 NNO), omlazení členské základny (1 NNO), nové 

služby (1NNO). 

Otázka č.F3: V případě dostatku financí byla by Vaše organizace schopna uspořádat 

kvalitní školení či  akci  pro veřejnou správu a veřejnost?  

Vyhodnocení: 

 Kvalitní školení pro veřejnou správu či veřejnost by bylo schopno uspořádat 9 

dotazovaných NNO. Z toho 4 NNO už taková školení dělají. Zbývající NNO (Společnost 

přátel železných hor) o to nemá zájem. 

 

Otázka č.F4: Jak hodnotíte dosavadní vývoj Vaší organizace? (rozvoj, stagnace, 

zhoršení) 

Vyhodnocení: 

 Svůj dosavadní vývoj hodnotí dotazované NNO v 6 případech jako rozvoj a ve 4 jako 

stagnaci. Stagnaci vidí především v lidských zdrojích.  
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Otázka č.F5: Očekáváte v budoucnu nějaké problémy?  

Vyhodnocení: 

 Problémy očekává 7 dotazovaných NNO. Mezi největší problémy, které NNO 

očekávají patří: 

� Nedostatek financí (3/7) 

� Stará generace (přestárlé vedení) (2/7) 

� Nedostatečné prostory, politická situace v kraji, přechod na podvojné účetnictví, 

zaučování nových zaměstnanců (2/7) 

 

 

3.4. Celkové shrnutí průzkumu 

Pomocí tohoto průzkumu jsem se snažila potvrdit stanovenou hypotézu. Na základě 

analýzy jednotlivých otázek jsem došla k následujícím závěrům potvrzujícím hypotézu, že 

NNO, které spolupracují s jinými subjekty málo, získávají méně peněz, potýkají se s 

finančními problémy a dosahují menšího rozvoje než NNO, které spolupracují více. 

Z hlediska spolupráce 3 dotazované NNO spolupracují s 2-4 jinými subjekty 

(analýza otázek č. D1, D4). Jsou to ČSOP Ústí n/O, ČSOP Rybák a ČSOP Podorlicko. Jak 

lze usoudit na základě analýzy otázek č. C2, C4, C7 tyto NNO se potýkají s finančními 

problémy, jsou závislé na státních dotacích z 60-80% a v budoucnu neočekávají žádné 

změny či rozvoj služeb, pouze se budou snažit žádat o nové dotace (toto zjištění jsem 

vyvodila na základě analýzy ot. č. F1, F2, F4). 

Čtyři dotazované NNO (EC PALETA, ČSOP Zlatá Studánka, OS Altus, Společnost 

Renata) naopak spolupracují až se 7-10 subjekty. Na základě analýzy otázek č. C2, C4, C7 

lze zjistit, že se  a nepotýkají s téměř žádnými finančními problémy a do budoucna plánují 

rozvoj služeb a přísun nových finančních zdrojů (analýza ot. č. F1, F2, F4), ke kterému jim 

pomůže právě zmíněná spolupráce. 
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Na základě analýzy otázky č. D2, ve které respondenti hodnotí spolupráci s ostatními 

subjekty, lze shrnout, že spolupráce je opravdu nezbytná a je zdrojem jak financí tak 

impulsem pro další rozvoj organizace. Spolupráci s ostatními subjekty si mohou dovolit 

všechny dotazované NNO (nestojí je to nic). Záleží pouze na nich jestli kontaktují 

příslušné subjekty a podpoří tak tím rozvoj své organizace. Pouze členství v zahraničních 

organizacích je podmíněno členskými příspěvky a je tedy spíš určeno silným a 

prosperujícím NNO.  

 

V tomto průzkumu jsem se nejvíce zaměřila na oblasti financování, spolupráce a 

rozvoje NNO. Zjistila jsem, že všechny tyto oblasti jsou navzájem provázané (viz schéma 

č.1). Nejdůležitější je spolupráce neziskovek s veřejnou správou, veřejností, NNO a 

dalšími subjekty. Tato spolupráce již funguje, ale je třeba ji nadále více rozvíjet. Na 

základě této spolupráce NNO mají možnost získávat nové informace z oblasti neziskového 

sektoru a životního prostředí. Znalost těchto informací posouvá organizaci dopředu a může 

se nadále rozvíjet.  

Díky spolupráci získávají NNO nové příležitosti k získávání finančních zdrojů. 

Otázka financování NNO je jednou z nejdůležitějších. Bez finančních prostředků nelze 

provozovat žádnou činnost NNO.  

V současné době, jak jsem zjistila z průzkumu, jsou všechny dotazované NNO 

převážně závislé na státních dotacích a to by se mělo změnit, protože tato závislost na 

státních zdrojích vyjadřuje neschopnost NNO získat finanční zdroje jinde a tím se jeví 

v očích ostatních jako nezkušená. Po vstupu ČR do EU se nestátním neziskovým 

organizacím nabízí nové možnosti financování. Je to především z ESF a různých 

operačních programů. Některé NNO mají zkušenosti s financováním projektů z těchto 

zdrojů, ale často si stěžují na jejich zpětné financování. Také u žádostí o různé granty si 

stěžují na složitost jejich podávání.  

Velký nedostatek v oblasti financování jsem zjistila v neznalosti fundraisingu a 

metod jak získávat finanční zdroje. NNO se stále spoléhají na ty stejné metody jak získat 

zdroje a nevyhledávají nové.  Díky dostatečnému množství finančních prostředků si NNO 

mohou dovolit platit stálé zaměstnance, kteří zlepší chod a činnost organizace. Na základě 
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všech těchto okolností (spolupráce, finančních prostředků, zaměstnanců a dobré činnosti) 

pak dochází k rozvoji NNO. 

Schéma č.1: Propojení jednotlivých oblastí 

Informace    ←←←← Spolupráce  →→→→      Finance 

           ↓↓↓↓                                                 ↓↓↓↓ 

dobrá činnost                                 zaměstnanci 

↓↓↓↓             ↓↓↓↓ 

rozvoj NNO                                  dobrá činnost 

                                         ↓↓↓↓ 

                                                     rozvoj NNO 

 

Na základě získaných dat jsem mohla porovnat a zhodnotit zkoumané NNO. Díky 

dotazníkům, rozhovorům a výročním zprávám jsem měla dostatek informací 

k následujícímu shrnutí a vytipování NNO, které by mohli být potencionálními ekocentry a 

součástí sítě environmentálních NNO v Pardubickém kraji. 

EC PALETA je velice silnou a stabilní ekologickou NNO v Pardubickém kraji. Jeho 

snahou je vytvořit podobná stabilní ekocentra po celém kraji. K tomuto cíly mu napomáhá 

projekt Kapka 21. Na základě rozhovoru s vedoucím pracovníkem EC PALETA by se 

potenciálními ekocentry mohly stát čtyři NNO, které již získaly finanční prostředky 

z Kapky 21: 

� Ekocentrum Skřítek 

� ČSOP ZO 52/15 Zlatá studánka 

� Občanské sdružení Altus  

� Společnost Renata  
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Z mého průzkumu jsem zjistila, že tyto NNO jsou na velmi dobré cestě stát se 

ekocentrem a součástí sítě. Pouze bych nedoporučila Ekocentrum Skřítek. Ekocentrum 

Skřítek je organizace, která vznikla před 1,5 rokem a je tedy nováčkem v neziskovém 

sektoru v oblasti ekologie. Tato NNO zatím přežívá jen díky projektu Kapka 21, ale 

doufají, že se to změní a po roce 2007 (po skončení projektu) budou schopni sami 

fungovat. Závisí to tedy především na nich, jestli se stanou ekocentrem. Zatím jsem tam 

viděla mnoho nedostatků a z rozhovoru jsem zjistila nezkušenosti v oblasti neziskového 

sektoru. 

ČSOP ZO 52/15 Zlatá studánka je organizace s velmi dobrým potenciálním růstem, 

má dobré zázemí, zkušené a odborné pracovníky, nemá žádné finanční problémy a 

spolupracuje s mnoha subjekty, které jsou pro ni zdrojem financí a informací.  

Občanské sdružení Altus se na základě spolupráce s městem Chrudim a Pardubickým 

krajem stalo velice významnou a známou organizací v kraji. Tato NNO je stabilní a 

schopná trvale udržitelného rozvoje. Díky svému vícezdrojovému financování nemá žádné 

větší finanční problémy.  

Společnost Renata je také potenciálním ekocentrem. Největší důraz kladou na 

spolupráci se samosprávou a ostatními NNO, protože je velmi důležitá pro jejich činnost a 

hlavně je to zdroj informací a peněz. Díky prostředkům z Kapky 21 mohou pořádat 

ekologické výukové programy,  akce a provozovat ekoporadnu.   

Tyto 3 NNO bych stoprocentně doporučila, aby se staly ekocentry a součástí sítě 

environmentálních NNO v Pardubickém kraji. 

Ostatní dotazované NNO jsou organizace, které plní svá poslání a jsou spíše 

orientované na vlastní specifickou činnost. Všechny NNO pečují o přírodu, životní 

prostředí a snaží se být užitečné. K tomu, aby se staly ekocentry, jim chybí zkušenosti a 

snaha spolupracovat a komunikovat v rámci celého Pardubického kraje. 
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4. Závěr 

V mé práci jsem na základě průzkumu popsala stávající stav a perspektivy budoucího 

rozvoje 10 vybraných ekologických neziskových organizací z Pardubického kraje. Zjistila 

jsem jak jsou tyto NNO stabilní a zda jsou schopny trvale udržitelného rozvoje. Na základě 

těchto zjištění jsem vytipovala 3 vhodné kandidáty, kteří by se mohli stát ekocentrem a 

součástí sítě environmentálních NNO v Pardubickém kraji.  

Jedním z cílů mé práce bylo potvrdit hypotézu, že NNO, které spolupracují s jinými 

subjekty málo, získávají méně peněz, potýkají se s finančními problémy a menším 

rozvojem než NNO, které spolupracují více. Tuto hypotézu jsem potvrdila díky získaným 

datům z průzkumu.26 Ověřila jsem si, že podmínkou dobrého fungování a činnosti NNO je 

spolupráce s ostatními subjekty. Na základě této spolupráce NNO získává přístup ke zdroji 

financí a informací. 

Ve své práci jsem dosáhla všech 3 cílů a získaná data budou nadále využita 

v koncepci environmentálního vzdělávání v Pardubickém kraji.  

Vedlejším cílem mé práce a hlavním cílem projektu Kapka 21 je dotvoření krajské 

sítě ekologických NNO, které budou poskytovat služby ekologického vzdělávání a osvěty 

především dospělé veřejnosti, vedoucí k zodpovědnému jednání v duchu pravidel 

udržitelného rozvoje (Agendy 21) – včetně například veřejné správy, či podnikatelské 

sféry. Projekt zajistí pevný a stabilní základ ekologické vzdělávací sítě a umožní i 

vytvoření několika pracovních míst, a jeho funkce rozhodně neskončí posledním 

prosincem 2007. 

Důležitou potřebou do budoucna je zajištění kontinuity stávajících aktivit a to 

především podporou vytváření funkčního regionálního systému EVVO, vhodným a 

dostatečným nastavením grantového systému kraje, včetně zajištění dostupné nabídky 

finanční podpory z jiných zdrojů. Na jejich rozvoj je třeba vytvořit efektivní informační síť 

organizací, které působí v oblasti EVVO a zajistit pokrytí kraje sítí ekocenter. Dále pak 

využít specifika působení NNO k rozšiřování srozumitelně zpracovaných zásad šetrného 

vztahu k přírodě. Současně klást důraz na posilování vazby k regionu, ke krajině a přitom 

zapojovat i další menší organizace, které se přímo nespecializují na EVVO. Zároveň je 

                                                 
26 viz kapitola 3.4. Celkové shrnutí průzkumu 
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třeba zvyšovat kvalifikaci i v samotném neziskovém sektoru, který by měl nabízet svoji 

odbornou kapacitu veřejné správě i privátnímu sektoru. 

To vše lze zajistit pokud se Pardubický kraj, EC PALETA a ostatní ekologické NNO 

budou snažit předcházet možným rizikům27, která by mohla ohrozit fungování informační 

sítě environmentálních NNO a systému EVVO v Pardubickém kraji. Díky projektu Kapka 

21 je velká šance k dosažení udržitelného rozvoje v oblasti ekologie, životního prostředí a 

ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty v Pardubickém kraji. 

 Obecně lze konstatovat, že je nutný rozvoj občanské společnosti, která se opírá o 

komunikaci a spolupráci veřejné správy, podnikatelského sektoru a  neziskového sektoru. 

Je také nutné využívat iniciativy jednotlivců (dobrovolníků), kteří chtějí pomáhat 

společnosti a tuto pomoc nepovažují za práci, ale za své poslání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 viz  Příloha č. 2 – část: Popis rizik a návrh opatření jak jim předcházet 
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http://neziskovky.cz/cz/fakta/casopis-grantis/aktuality/?pg=3 (17.9.2006) 

http:/www.paleta.cz (15.8.2006) 

http:/www.pardubickykraj.cz (22.8.2006) 

http://www.pavucina-sev.cz (17.9. 2006) 

http://sweb.cz/konsterna/ (5.9.2006) 

http:/sweb.cz/podorlicko (22.8.2006) 

http://www.volny.cz/spol.renata/ (22.8.) 

http://www.zelenykruh.cz (17.9.2006) 

http://zelhory.schkocr.cz/spzh (22.8.) 

Výroční zprávy 

A21 Polička. 2005. Výroční zpráva za rok 2004. Polička: A21 Polička. 

ČSOP ZO 52/15 Zlatá Studánka.2006. Výroční zpráva za rok 2005. Česká Třebová: ČSOP 

ZO 52/15 Zlatá Studánka. 

Ekocentrum PALETA. 2006. Výroční zpráva za rok 2005. Pardubice: Ekocentrum 

PALETA 
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Občanské sdružení Altus. 2006. Výroční zpráva za rok 2005. Chrudim: Občanské sdružení 

Altus. 

Sdružení ZO ČSOP Ústí nad Orlicí. 2006. Výroční zpráva za rok 2005. Ústí nad Orlicí: 

Sdružení ZO ČSOP Ústí nad Orlicí. 

ZO ČSOP 52/01 Podorlicko. 2005. Výroční zpráva za rok 2004. Česká Třebová: ZO ČSOP 

52/01 Podorlicko. 

Rozhovory 

Rozhovor č.1. Jana Černá, předseda ČSOP ZO 52/15 Zlatá studánka. Vedla Lucie 

Vosáhlová 26.7.2006. 

Rozhovor č.2.  Ing. Eva Janečková, předseda Ekocentrum Skřítek. Vedla Lucie Vosáhlová 

27.7.2006.  

Rozhovor č.3. Ing. Jiří Bureš, ředitel Ekocentra PALETA. Vedla Lucie Vosáhlová 

3.8.2006.  

Zákony: 

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. 

Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě. 
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6. Přílohy 

6.1. Seznam příloh 

Příloha č.1: Dotazník a podklad pro polostandardizovaný rozhovor 

Příloha č. 2: Obsah projektu Kapka 21 
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Příloha č.1:   
 

Dotazník a podklad pro polostandardizovaný rozhovor 

 

A. Stávající stav:  

I. Zaměstnanci 

      1) Kolik má vaše organizace:  

a) zaměstnanců (jaký mají úvazek a kolik h. týdně odpracují)? 

…………………………………………………………………………………………… 

b) dobrovolníků (kolik hodin průměrně odpracuje 1dobrovolník za 1 měsíc)? 

…………………………………………………………………………………………… 

     2) Jaké jsou hlavní personální problémy, kterým čelí Vaše organizace v současné 

době? (př. Potíže se získáváním dobrovolníků či řízením dobrovolníků, nízké mzdy, 

nedostatky ve vybavení kanceláře, konflikty mezi pracovníky…) 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

     3) Využívá Vaše organizace práci profesionálů (právník, účetní) a v jakém jsou 

vztahu k organizaci? Na objednávku, částečný úvazek, externě, plný úvazek… 

.…………………………………………………………………………………………….. 

     4) Mají Vaši zaměstnanci/ dobrovolníci nějaké vzdělání či kursy k ekologické 

výchově nebo životnímu prostředí?  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

     5) Účastní se Vaši zaměstnanci/ dobrovolníci odborných školení? Kolik se jich 

zúčastnilo školení v posledním roce?  

……………………………………………………………………………………………… 

6) Kolik peněz věnovala Vaše organizace na školení svých 

zaměstnanců/dobrovolníků v posledním roce? 
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……………………………………………………………………………………………… 

7) Jakou částku peněz ročně by byla Vaše organizace ochotna věnovat na 

školení, případně tréninik svých členů, kdyby měla dostatek financí?  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

II. Činnost NNO 

1) Má Vaše organizace ekovýchovu a životní prostředí ve stanovách a je to Vaše 

hlavní činnost nebo jen činnost vedlejší? Specifikujte. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2) Jaké akce pořádá Vaše organizace (kolik a jak často) a pro jakou cílovou 

skupinu? (děti, dospělí, mládež, senioři, handicapovaní…) 

a) kolik…………………………………………………………………………………… 

b) jak často……………………………………………………………………………… 

c) cílová skupina………………………………………………………………………… 

 

III. Financování 

1) Jakou formou získáváte finanční zdroje  

fundraiser – externí x interní, čekáte na dotace, sami aktivně sháníte, jinak? 

………………………………………………………………………………………… 

2) Jaké zdroje tvoří rozpočet Vaší organizace (procentuálně)? 

Státní dotace ……%, soukromé dárcovství (sponzorské příspěvky a dary) …..%, 

vlastní činnost …..%, členské příspěvky ……%, granty od domácích nadací…..%, 

zahraniční zdroje….%, jiné…..% 

3) Jak byste zhodnotil/a materiální vybavenost Vaší organizace ? Je dostačující? 

Mají Vaši zaměstnanci dobré technické zázemí a prostory? 

………………………………………………………………………………………… 

4) Potýká se Vaše organizace v současné době s finančními problémy? 

Ano, jaké? ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 
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Ne ………………………………………………………………………………………. 

5) Je Vaše organizace závislá na zahraničních finančních zdrojích?  

Ano……………………………………………………………………………………     

Ne ……………………………………………………………………………………. 

6) Můžete prosím odhadnout velikost rozpočtu Vaší NNO v minulém roce (2005)? 

………………………………………………………………………………………… 

7) Oproti 2-3 posledním rokům se rozpočet  zvětšil, stagnoval nebo zmenšil?  

………………………………………………………………………………………… 

 

IV. Spolupráce 

1) S jakými subjekty veřejné správy a veřejnosti pravidelně spolupracuje Vaše 

organizace a jakým způsobem? (semináře, školení, konzultace, e-mail…) 

Subjekty ………………………………………………………………………………… 

Způsob ………………………………………………………………………………….. 

2) Jak hodnotíte tuto spolupráci a jak je pro Vaši organizaci důležitá? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

3) Jste členy nějaké české či zahraniční zastřešující organizace, sítě, koalice, 

platformy)?  

Ano, jaké? ………………………………………………………………………………. 

       Ne ………………………………………………………………………………………. 

4) Spolupracuje Vaše organizace s jinými organizacemi (NNO) ad hoc? Pokud 

ano, uveďte příklad v posledních 1-2 letech. 

      ……………………………………………………………………………………………  

V. Informovanost 

1) Kde získává Vaše organizace informace pro svoji činnost? (tisk, semináře, 

školení, internet) 

………………………………………………………………………………………… 

2) Využívá Vaše organizace internet? Máte své vlastní webové stránky? 

………………………………………………………………………………………… 



 86

3) Které znalosti a zkušenosti Vaší organizaci nejvíce schází? (věcné znalosti, 

PR, lobbying, řízení organizace, fundraising…) … 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

4) Vydává Vaše organizace výroční zprávu? 

………………………………………………………………………………………… 

5) Kdy vznikla Vaše organizace? 

………………………………………………………………………………………… 

 

B. Perspektivy budoucího rozvoje: 

1) Jaký plánujete rozvoj Vaši organizace v příštích 2 letech? (finance, služby, 

partneři…) 

a) nové dotace, granty ………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………… 

b) rozvoj služeb (jakých) 

...…………………………….………………………………………………………. 

c) jiný…………………………………………………………………………………… 

d) žádný ………………………………………………………………………………... 

 

2) Očekáváte nějaké razantní změny ve Vaší organizaci? (ukončení činnosti, 

přesídlení, nové služby, noví zaměstnanci…) 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

3) V případě dostatku financí byla by Vaše organizace schopna uspořádat 

kvalitní školení či  akci  pro veřejnou správu a veřejnost?  

……………………………………………………………………………………………

Jak hodnotíte dosavadní vývoj Vaší organizace?  

Rozvoj ………………………………………………………………………………….. 

Stagnace ………………………………………………………………………………… 

Zhoršení ………………………………………………………………………………… 

 

4) Očekáváte v budoucnu nějaké problémy? Jaké? 

…………………………………………………………………………………………… 



 87

Příloha č. 2: 
 

 

Obsah projektu Kapka 2128 

Cíle projektu:  

Širším cílem projektu je udržitelný (ekologicky a sociálně odpovědný) rozvoj míst, 

obcí a regionů v obou krajích. Prioritní podmínkou dosažení takového způsobu rozvoje a 

hlavním bezprostředním cílem projektu je vznik modelové komplexní krajské sítě služeb 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále EVVO) vedoucí k posilování 

zodpovědného jednání podle principu udržitelného rozvoje (AGENDY 21) - 

prostřednictvím zvyšování ekologického povědomí obyvatel, jejich zapojení do 

rozhodování a vytváření občanské společnosti. 

Sít služeb EVVO zahrnuje v obou krajích tyto dílčí cíle: 

1) Stabilní síť služeb EVVO s kvalitními centry v každém regionu -  kvalitní síť středisek 

ekologické výchovy a ekologických poraden poskytujících veřejnosti (včetně 

podnikatelské) základní typy informačních, osvětových, vzdělávacích a poradenských 

služeb EVVO, dostupných v každém regionu (alespoň v každém okrese, případně v území 

obcí s rozšířenou působností) 

2) Využití potenciálu všech institucí pro služby EVVO - zapojení dalších kulturních, 

vzdělávacích a osvětových zařízení (např. knihovny, muzea, školy, školská zařízení apod.), 

NNO, podniků, obcí do EVVO. 

3) Dostupné informace, vzdělávání a možnost účasti pro každého - snadný přístup 

veřejnosti k informacím o životním prostředí, prostor pro aktivní zapojování veřejnosti do 

rozhodování o záměrech ovlivňujících životní prostředí, pestrou nabídku zájmových aktivit 

zaměřených na životní prostředí 

                                                 
28 Zdroj: Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ: "KAPKA 21" - Královéhradecký a Pardubický 
kraj: Agenda 21 pro každého (Sít informačních, poradenských a vzdělávacích center pro udržitelný život), 
2005. 
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4) Veřejná správa příkladem ekologicky šetrného chování - zajištění přístupu k EVVO pro 

celou šíři pracovníků veřejné správy a příkladného ekologicky šetrného provozu Krajských 

úřadů a jimi zřizovaných institucí i dalších veřejných institucí  

K dosažení dílčích cílů bude zajištěna trvalá podpora veřejné správy a systém 

vzdělávání poskytovatelů služeb EVVO. Projekt ověří aplikaci modelů na podmínky dvou 

krajů s předpokládaným následným šířením do jiných regionů. 

Projekt je postaven na široce založeném partnerství jak uvnitř krajů, tak navenek. 

Na projektu se účastní 11 partnerů reprezentujících samosprávu (2 kraje), potřeby 

podnikatelského sektoru, NNO (3 partneři), státní správu v oblasti ochrany přírody (Správa 

KRNAP), akademické instituce (PdF UHK) a celostátní sítě, na než regionální projekt 

navazuje (STEP, SSEV Pavučina, Nadace Partnerství). S přibližně 20 dalšími 

organizacemi působícími v obou krajích v EVVO byl projekt obsahově připravován a 

klíčové aktivity vyplývají z analýzy jimi formulovaných potřeb. Pro efektivitu projektu je 

velmi významná spolupráce dvou krajů, která umožňuje společné sdílení řady aktivit, které 

by bylo neefektivní organizovat odděleně (typickým příkladem je pokrytí některých 

hraničních regionů službami z druhého kraje či společný vzdělávací cyklus pro vznikající 

centra) 

Cílovými skupinami projektu jsou všechny významné skupiny v regionu: veřejná 

správa, veřejné instituce, podnikatelské subjekty, NNO a ostatní účastníci vzdělávacích a 

informačních aktivit. 

Klí čovými aktivitami projektu členěnými podle typu činnosti a cílových skupin jsou: 

� výběrová řízení na dodavatele 

� vytvoření a vybavení informačních, poradenských a vzdělávacích center a vznik 

pracovních a dobrovolnických míst 

� koordinace a podpora rozvoje sítě EVVO 

� zvyšování kvalifikace pracovníků sítě informačních, poradenských a vzdělávacích 

center 

� ekologické poradenství - všeobecné + specializované (agroenvironmentální 

programy, odpady...) 



 89

� kulaté stoly a veřejná slyšení - rozšíření účasti veřejnosti na rozhodování v 

záležitostech životního prostředí 

� osvětové akce pro širokou veřejnost 

� vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky ve školní i mimoškolní oblasti, 

pro zemědělce a podnikatele na venkově, pro ostatní podnikovou sféru, pro "lídry" 

z veřejné správy, veřejných institucí, NNO apod., pro pracovníky veřejné správy, 

pro ostatní skupiny (církve, spolky, rodiny, mládež aj.) 

� ekologicky šetrný provoz veřejných institucí 

� hodnocení a řízení kvality sítě center 

Předpokládanými hlavními výsledky projektu jsou: 

a) vznik nových a rozšíření stávajících vzdělávacích, informačních a poradenských 

center - cílový stav: 13 center se zajištěným vybavením, proškoleným personálem a 

zavedeným hodnocením kvality 

b) vznik nových pracovních míst a rozšíření stávajících pracovních úvazků - cílový 

stav: 8 nových pracovních míst (přepočtené úvazky) 

c) zajištění vzdělávacích akcí pro různé cílové skupiny – cílový stav: 6000 účastníků 

d) zajištění informačních aktivit pro různé cílové skupiny – cílový stav: 6000 klientů 

Zapojení cílových skupin: 

NNO zaměřené na EVVO jsou zatím v těchto krajích poměrně málo rozvinuté, ve 

stávajících celostátních sítích center (STEP, SSEV Pavučina) nejsou kromě 2 partnerů (EC 

PALETA a SEVER) projektu zastoupeny. Dojde k jejich významnému posílení a 

profesionalizaci a stanou se tak důležitými partnery veřejné správy a centrem občanského 

života. Ostatní NNO (s jiným hlavním předmětem činnosti), církve a spolky využijí 

vzdělávací nabídky, některé z nich se stanou dílčím, ale významným poskytovatelem 

služeb EVVO - vzhledem ke své společenské prestiži a vlivu. 

Popis pokračování činností po skončení podpory: 

Cílem projektu je během dvou let vytvořit s pomocí grantové podpory z ESF 

stabilní základ sítě, která bude poskytovat služby EVVO v obou krajích dlouhodobě, a 

zároveň během téhož období mobilizovat na udržování a rozšiřování této sítě po r. 2007. 
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Proto je hlavní část aktivit a prostředků grantu směřována do posílení kapacity 

poskytovatelů služeb, do jejich vzdělávání a do hodnocení kvality služeb. Dosažitelnost 

dlouhodobé udržitelnosti takového smíšeného financování služeb EVVO prokazuje více 

než desetiletá praktická zkušenost 2 partnerů projektu - středisek SEVER a Ekocentra 

PALETA. Udržitelnost je dále garantována přímým zapojením partnerů z veřejné správy, z 

podnikatelského sektoru a z nadačního sektoru do projektu a také zapojením celostátních 

sítí STEP a Pavučina jako partnerů. 

Díky těmto opatřením i po r. 2007: 

� budou existovat vzdělávací, informační a poradenská centra vzniklá v průběhu 

projektu a v nich vytvořená pracovní a dobrovolnická místa 

� bude fungovat systém jejich vzájemné spolupráce a komunikace 

� jejich prostřednictvím budou pokračovat vzdělávací, informační a poradenské 

činnosti pro celé spektrum cílových skupin, tak jak se rozvinou v průběhu projektu 

- v obdobném rozsahu jako v průběhu projektu. 

Popis rizik a návrh opatření jak jim předcházet: 

Riziko I: Změna priorit či zhoršená finanční situace krajů omezí realizaci opatření z 

krajských koncepcí EVVO navazujících na projekt. 

Opatření: Vícezdrojové financování EVVO (zapojení soukromých a městských a 

obecních zdrojů, podíl celostátních zdrojů, postupný rozvoj placených služeb a příjmů z 

vlastní činnosti poskytovatelů EVVO). 

Riziko II:  V některých malých regionech nebude nalezen dostatečně silný partner, který by 

byl schopen se stát kvalitní součástí sítě a zajistil služby EVVO. 

Opatření: Vzájemná meziregionální výpomoc v síti, možnost pokrytí základních služeb z 

centra v sousedním regionu, pokrytí krajským koordinátorem. 

Riziko III:  Malý zájem veřejnosti i místní veřejné správy o problematiku a o vzdělávací a 

informační aktivity kvůli dominanci jiných aktuálních problémů a témat (např. 

nezaměstnanost). 
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Opatření: Aktivní spolupráce s místní a regionální veřejnou správou (např. obecní úřady, 

úřady práce), zaměření na kvalitní vzdělávání veřejné správy, komunikace o vazbách 

problematiky na jiné problémy, rozšíření spektra forem propagace, promyšlená a včasná 

volba místa a času konání jednotlivých aktivit + možnost jejich změny v případe malé 

účasti. 

Riziko IV: Vybraní dodavatelé nebudou schopni dostát svým závazkům (např. kvůli úzké 

personální základně, finančním problémům). 

Opatření: Pečlivý výběr dodavatelů z více zájemců a nabídek ve výběrových řízeních 

různých stupňů + dobré smluvní zajištění závazku. V případe problému bude možné 

odstoupení od smlouvy a pokrytí dodávky jinými subjekty. Realizace projektu bude 

primárně vycházet nikoli jen z mechanického určení optimálního prostorového rozložení 

středisek, k němuž by mohla svádět potřeba "plošného pokrytí" obou krajů, ale především 

z postupného zahušťování sítě EVVO postaveného na stávajících dostupných kapacitách 

poskytovatelů služeb EVVO, které budou realizací projektu dále rozšiřovány, posilovány a 

rozvíjeny. 
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7. O autorce 

Lucie Vosáhlová  narozena 5.10. 1981  v  Chrudimi, 

vystudovala     šestileté   gymnázium v Pardubicích,  

poté tříletý bakalářský obor Jazyková a 

sociokulturní studia Fakulty humanitních studií 

Univerzity Pardubice. V té době vykonávala praxi 

v občanském sdružení Péče o duševní zdraví – 

region Pardubice na jejímž základě napsala 

bakalářskou práci s názvem „Systém péče o 

duševně nemocné v Pardubicích“. V současné době 

ukončuje magisterské studium oboru Občanský 

sektor  na   Fakultě humanitních   studií   Univerzity  

Karlovy.  
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8. Slovník důležitých pojmů 

Dobrovolník – člověk který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, energii, 

dovednosti a vědomosti ve prospěch ostatních lidí či společnosti. 

Ekocentrum – centrum ekologické výchovy a vzdělávání 

Ekologie - vědní obor zabývající se vzájemnými vztahy mezi organismy a jejich 

prostředím. 

Fundraising – vyhledávání možných dárců a způsoby jak tyto dárce žádat o peníze 

(finanční podporu). 

Lobování – snaha ovlivňovat zákonodárství ovlivňováním názorů a přesvědčení 

zákonodárců, zákonodárného personálu a vládní administrativy. 

Nestátní nezisková organizace – termín označující různé druhy dobročinných, sociálních, 

občanských a jiných neziskových organizací. 

Program ekologické výchovy - blok speciálních aktivit využívajících prvků dramatické, 

výtvarné a interpersonální výchovy, kterých se aktivně účastní děti. 

Public relations (PR) – cílevědomé ovlivňování veřejnosti s využitím sociologie a 

psychologie. 

Trvale udržitelný rozvoj -  je takový rozvoj, který uspokojuje potřeby současnosti bez 

ohrožování možností budoucích generací uspokojovat své vlastní potřeby.   

Veřejná správa – souhrné označení pro správu společenských záležitostí, vykonávanou 

jakoukoliv organizací politického systému. 

Výroční zpráva – detailní přehled a zhodnocení veškeré činnosti organizace v minulém 

roce včetně zprávy o hospodaření. 

Životní prostředí – soubor všech vnějších podmínek (přírodních i společenských), které 

obklopují jedince, poskytují mu podmínky k životu, jsou jím ovlivňovány a samy na něj 

působí. 
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