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Abstrakt 

V diplomové práci se soustředím na proces vzniku strategického plánu, kdy 

výstupem je vytvořený systém strategického plánování organizace, který je následně 

odborně vyhodnocen. Teoreticky ukotvuji neziskový sektor, management strategického 

plánování, popisuji danou organizaci a v empirické části organizaci analyzuji a vytvářím 

její strategický plán. 

Cílem diplomové práce je vytvořit strategický plán organizace a to pro období let 

2014 - 2015, který poslouţí k analýze organizace a naplánování jejího moţného rozvoje 

případně zkvalitnění sluţeb. Pro ostatní organizace v neziskovém sektoru můţe tato 

diplomová práce poslouţit jako šablona pro své strategické plánování a rozvoj 

poskytovaných sluţeb. 

 

 

 

The Abstract 

In this thesis, I focus on the process of the strategic planning.  The outcome of the 

thesis is system of strategic planning of the organization, which is professionally evaluated. 

In the theoretical part I define the non-profit sector, the management of strategic planning, 

describe the organization and in the empirical part I analyse this organization and create 

my own strategic plan.  

The aim of the thesis is to create organization´s strategic plan for the period 2014 - 

2015, which will be used to analyse the organization, to determine its possible 

development and eventually to improve its services. For other organizations in the non-

profit sector this thesis can serve as a template for their strategic planning and development 

of their services. 
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I. Úvod 

Při zakládání kaţdé organizace se stanovuje účel organizace, s jakým posláním bude 

fungovat a s jakými cíli. V průběhu její praxe a fungování na trhu je však častým jevem, ţe 

na tyto základní aspekty řízení organizace zapomínají a přechází do stavů bezcílného 

„plutí“ na trhu. Pokud se ale organizaci povede stanovit její poslání, cíle a definovat jasný 

směr fungování, organizace pak dokáţe efektivně poskytovat kvalitně své sluţby a to 

s moţností evaluace, coţ jí posouvá na konkurenčním trhu vpřed před organizace jiné. 

Tato problematika se týká mnohých neziskových organizací a to včetně té, kde 

pracuji. Jmenuje se Poradna pro integraci, o. s. (PPI), byla zaloţena ve formě občanského 

sdruţení v roce 1997. Jejím obecným cílem je pomáhat cizincům se začleněním do české 

společnosti. Ten naplňuje především prostřednictvím odborného sociálního a právního 

poradenství. 

Ve stanovách této organizace je určen základní cíl, kterému organizace věnuje své 

sluţby, ale jiţ nemá stanoveny kroky, jakými můţeme cíl naplňovat. Organizaci chybí 

strategický plán, který by pomohl analyzovat aktuální situaci organizace, naplánovat kroky 

k jejímu udrţení a případnému rozvoji, potaţmo zkvalitnění sluţeb. V této práci se 

zabývám vytvořením strategického plánu a jeho zavedením pro následující celý rok, tedy 

pro období 2014 – 2015. Na jejím příkladu vytvoření strategického plánu ukazuji moţný 

způsob řešení, který můţe inspirovat i ostatní neziskové organizace nacházející se 

v podobné situaci. 

V minulých letech, a to konkrétně mezi lety 2008 – 2010, organizace strategický plán 

měla, ale po skončení tohoto strategického období se jiţ s plánováním nepokračovalo 

a organizace zapadla do rutinních kolejí své činnosti bez jasné koncepce práce a budoucích 

vizí. V polovině roku 2013 se změnilo vedení organizace, vlivem čehoţ proběhlo několik 

změn. V organizaci nastala potřeba stanovit si konkrétní cíle a pomocí strategického plánu 

si stanovit moţnosti a hranice působení organizace a moţnosti jejího budoucího rozvoje.  

V diplomové práci se soustředím na naplňování a řízení procesu vzniku strategického 

plánu, kdy výstupem bude vytvořený systém strategického plánování Poradny pro 

integraci, o. s., který bude následně vyhodnocen odborníkem v oboru Ing. Petrem 

Holodňákem. Následně bude vytvořený strategický plán jakoţto komplexní výstup vyuţit 
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Poradnou pro integraci, o. s., čímţ můţe být jasným a stručným pomocníkem i dalším 

neziskovým organizacím, které jsou v podobné situaci a potřebují získat koncept své práce. 

Diplomovou práci dělím na dvě části. V teoretické části seznamuji čtenáře 

s neziskovým sektorem, jeho historií, charakteristikou právních forem a jeho silnými a 

slabými stránkami, čímţ vytvářím prostor pro získání představy o nutnosti managementu 

od raného stádia zakládání neziskové organizace. Na to navazuji samostatnou kapitolou o 

managementu v neziskových organizacích, stanovení poslání, hodnot a cílů a dále 

managementu strategického plánování a jeho technik. Další část věnuji postupům 

strategickému plánování, popsání externích a interních analýz organizace, které jsou 

následně v druhé části práce prakticky vyuţity. 

V empirické části diplomové práci popisuji organizaci jménem Poradna pro 

integraci, o. s., její organizační strukturu a cílovou skupinu, charakteristiku, způsoby 

financování, popisuji její současnou situaci a problematiku, se kterou se potýká. Dále se 

věnuji realizaci analýz popsaných v teoretické části, zpracování výstupních dat a popisuji 

konkrétní vize a akční plán, nebo-li taktiku organizace, jakou bude své vize, potaţmo 

dlouhodobé cíle naplňovat. Po implementaci této taktiky je vytvořený strategický plán 

odborně zhodnocen a v závěrečné části shrnuji svá zjištění a poznatky. 

Hlavním přínosem mé magisterské diplomové práce je její vyuţitelnost v praxi, kdy 

poslouţí jako podpora popsaného managementu neziskové organizace, při poznání 

důleţitých cílů rozvoje organizace a moţností zkvalitnění poskytovaných sluţeb. Pro 

ostatní organizace v neziskovém sektoru můţe tato práce slouţit jako šablona a inspirace 

pro jejich vlastní strategické plánování a pro rozvoj poskytovaných sociálních sluţeb. 
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II. Teoretická část 

1. Vymezení neziskového sektoru 

Tuto kapitolu věnuji vymezení neziskového sektoru, jeho definici a významu a 

představím základní právní formy neziskových organizací, které působí na českém trhu. 

Na závěr nastíním silné a slabé stránky tohoto občanského sektoru. 

Neziskový sektor má obšírné pole působnosti, lze jej těţko generalizovat a je i těţké 

najít definici, která by celou jeho šíři dokázala pojmout. Často se liší jen velikostí či 

účelem svého působení, od malých skupin uspokojujících pouze potřeby svých členů, přes 

jiné, které se snaţí pomáhat druhým, aţ po velké neziskové organizace zaloţené za účelem 

prosazování veřejného zájmu. Hannagan k této obšírnosti uvádí: „Veřejný či neziskový 

sektor není důleţitý jen díky své velikosti, jeho význam pramení také ze zkušenosti, ţe 

ovlivňuje ţivot kaţdého člověka.“ (Hannagan,1996 : 18) Také dodává, ţe organizace 

z neziskového sektoru jsou významnými zaměstnavateli a zabývají se nejrozmanitějšími 

činnostmi. Všechny tyto organizace jsou neziskové a je důleţité si pro další práci 

definovat, co pod slovem neziskový sektor rozumíme. 

K tomu se blíţí definice neziskového sektoru Bachmanna, který za neziskový sektor 

povaţuje: „… soubor institucionálně zakotvených organizací občanské společnosti“ 

přičemţ občanskou společností rozumí „… soubor občanů vyvíjející organizovanou či 

neorganizovanou činnost ve prospěch společnosti.“ (Bachmann, 2011 : 11) Pro uchopení 

pojmu je ale stále dost obšírná, k přiblíţení vyuţijeme tedy ještě definici od profesorů 

Salomona a Anheiera, ze které vychází i řada českých autorů a Rada vlády pro nestátní 

neziskové organizace. Autoři do neziskového sektoru řadí organizace, které jsou: 

 

 institucionalizované (organized) – tyto organizace mají jasně definovanou 

institucionální a organizační strukturua to i bez ohledu, zda jsou právně či 

nějak formálně registrovány; 

 soukromé (private) – tyto organizace jsou institucionálně odděleny od státní 

správy a ani jí nejsou řízeny. I kdyţ mohou mít státní podporu či státního 

úředníka ve vedoucí pozici, rozhodující je, ţe základní struktura těchto 

neziskových organizací je v podstatě soukromá; 
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 neziskové (non-profit) – u tohoto typu organizace se nepřipouští ţádné 

přerozdělování zisků, které vznikly činností organizace, mezi zastupitele nebo 

vedení organizace. To znamená, ţe neziskové organizace mohou svou činností 

vytvářet zisk, ovšem ten musí být navrácen k podstatě fungování organizace a 

to na cíle dané jejím posláním; 

 samosprávné a nezávislé (self-governing) – tyto organizace nejsou 

kontrolovány státem a ani jinými institucemi, které jsou mimo ně. Samy jsou 

vybaveny vlastními postupy a takovými strukturami, které jim umoţňují 

kontrolu svých činností. Tyto neziskové organizace nejsou ovládány zvenčí, 

ale jsou schopny řídit samy sebe; 

 dobrovolné (voluntary) – pro tento typ organizací je specifická práce 

s dobrovolnou účastí na svých činnostech. Jmenovaná dobrovolnost se tak 

projevuje neplacenou prací pro organizaci, formou darů nebo čestnou účastí ve 

správních radách. (Škarabelová, 2005) 

 

1.1. Stručná historie neziskového sektoru v ČR 

Dle Anderleho (2002) tu historie občanských aktivit vţdy byla zcela přirozeně od 

cechů a stavů, komunit, coţ jiţ v dávné historii vytvořilo základ pro regionální svazy 

šlechty, různé typy církevních organizací, řemeslnické cechy a ochranné svazy měst. 

Jádrem této spolupráce a sdruţování byla společná činnost, která lidi spojovala. V dalším 

případě šlo o občany provozující řemeslo, kdy sdruţování bylo povinné. 

V oblasti zdravotnické a sociální působily aţ do začátku 18. století především 

církevní organizace v podobě hospitálů a sirotčinců, v oblasti vzdělávací dominoval řád 

jezuitů. Konec 18. století byl význačný a hraniční, přinesl osvícenské myšlenky, které 

zapojovaly do obecně prospěšné činnosti i laickou veřejnost. Probíhal tzv. proces 

sekularizace a do dané doby vstoupili mecenáši. 

Od 19. – 20. století vynikají různě veřejně prospěšné společnosti pod názvy spolek, 

beseda, klub, jednota apod., kdy druhá polovina tohoto období byla charakteristická 
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rozvojem spolkové společnosti. Tomu byl konec během druhé světové války v období 

1939 – 1945 a poté 1948 – 1989, kdy bylo sdruţování a různé občanské společnosti 

potlačovány. S tím souvisel i rozvoj nestátních neziskových organizací. Příznivé podmínky 

byly obnoveny aţ po roce 1990, kdy 27. března 1990 přijalo tehdejší československé 

Federální shromáţdění Zákon č. 83/1990 Sb. o sdruţování občanů a Zákon č. 84/1990 Sb. 

o právu shromaţďovacím, čímţ vznikl místo pojmu spolek nový pojem sdruţení. 

(Ondrůšková, 2010) 

 

1.2. Neziskový sektor v letech 1990 - 2013 

V následující tabulce č. 1 zveřejněné na webových stránkách Neziskovky.cz [online, 

20. května 2014] můţeme sledovat statistiku za roky 1990 - 2012 ukazující počet 

registrovaných neziskových organizací ve jmenovaném období. Údaje byly 

shromaţďovány ve společnosti Neziskovky.cz, o.p.s. na základě podkladů Českého 

statistického úřadu. Sledujeme zde neziskové organizace typu: občanské sdruţení, nadace, 

nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, evidované právnické osoby a zvlášť máme 

organizační jednotky sdruţení. Nás především zajímají výsledky prvních čtyř typů. 

Postupný nárůst počtu neziskových organizací můţeme sledovat u všech jejich typů 

avšak s rozdílnými roky jejich počátků. Zakladatelé občanských sdruţení se registrovali jiţ 

v roce 1990, nadací v roce 1992, obecně prospěšných společností v roce 1996 a nadačních 

fondů od roku 1998. 

V roce 2012 můţeme vidět, ţe zcela nejrozšířenější variantou bylo občanské 

sdruţení s počtem 77 801 organizací, na druhém místě byly obecně prospěšné společnosti 

zastoupené 2 183 organizacemi, poté 1 278 nadačních fondů a v poslední řadě 458 nadací. 

Tabulka č. 1 a čísla v ní udané nám jednoznačně ukazují popularitu a preference zakládání 

občanských sdruţení. V následující kapitole přibliţuji charakteristiky těchto organizací dle 

jejich právní formy. 
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Tabulka č. 1 Statistika neziskových organizací v letech 1990 - 2012 

 

Zdroje: Český statistický úřad, Albertina - Firemní monitor 

 

 

 

 

1.3. Neziskové organizace v ČR dle právní formy 

V minulých kapitolách jsme si vysvětlili, jak je obtíţné definovat neziskový sektor. 

Můţeme obecně říci, ţe neziskové organizace nejsou zakládány za účelem vytváření zisku, 

ale především za účelem svého poslání, které naplňují. To ale neznamená, ţe neziskové 

organizace mají zakázáno vytvářet zisk. Je jen vyţadováno, aby zisk nebyl rozdělován 

mezi management organizace nebo jeho zastupitelstvo, ale byl dále vyuţit k naplňování 

poslání organizace a vracen zpět do provozu organizace. 
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Na území ČR je obecně uznáváno několik typů neziskových organizací. Škarabelová 

v tom nejširším pojetí vyjmenovává „příspěvkové, rozpočtové, odbory, politické strany a 

hnutí, zájmová sdruţení právnických osob, druţstva (pokud jsou zřizována za jinými účely 

neţ podnikání), nepodnikatelské obchodní společnosti (např. společnosti s ručením 

omezeným, pokud jsou zřízeny k jiným účelům neţ podnikání), příp. i právnické osoby 

zřizované samostatnými zákony (např. Česká akademie věd, Česká televize, Český 

rozhlas).“ (Škarabelová, 2005 : 51)  

Jiţ na začátku výběru právní formy a poslání organizace není radno podcenit, jelikoţ 

daný výběr ovlivňuje do budoucna veškeré její fungování. Šedivý, Medlíková (2011 : 24) 

vyjmenovávají skutečnosti, které výběr ovlivňují: 

1. „ moţnosti vlivu zakladatelů na další fungování organizace; 

2. způsob rozhodování v organizaci – statutární a výkonné orgány; 

3. způsob řízení organizace; 

4. přístup k veřejným zdrojům financí; 

5. přístup k soukromým zdrojům financí; 

6. daňové úpravy a výhody; 

7. účetní systém organizace; 

8. moţnosti podnikání formou vedlejší činnosti (mimo poslání); 

9. transparentnost organizace.“ 

 

Rada vlády pro nestátní a neziskové organizace se z důvodu sdruţení informací a 

jejich evidence nezabývá všemi vyjmenovanými typy, ale jen těmito následujícími: 

občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví, nadace a 

nadační fondy. (Škarabelová, 2005) Pro další práci vyuţijeme toto uţší pojetí s výjimkou 

účelových zařízení církví. V části níţe stručně popisuji charakteristiky těchto neziskových 

organizací včetně změn, které přináší od 1. 1. 2014 nový občanský zákoník. 
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Občanské sdružení 

Občanská sdruţení (o. s.) byla v České republice nejčastějším typem neziskové 

organizace. Řídila se dle Zákona 83/1990 Sb., o sdruţování občanů, ve znění pozdějších 

předpisů. Jejím typickým znakem byla členská základna organizace a výhodou tohoto typu 

sdruţení bylo poměrně snadné zaloţení bez nutnosti počátečního vkladu. 

Od 1. 1. 2014 se občanská sdruţení automaticky překlápí a stávají se spolkem. 

„Hlavním účelem spolku, dle nového občanského zákoníku, je naplňování společného 

zájmu jeho členů, coţ by mělo být rovněţ podstatou jeho hlavní činnosti, která je 

vykonávána, aţ na určité výjimky, právě pro jeho členy. Spolkem by jiţ proto do budoucna 

neměli být například poskytovatelé sociálních sluţeb, kteří doposavad často vyuţívají 

stávající právní formu občanských sdruţení.“ (Velebová, 2013 : 16) V důsledku těchto 

změn zákona mají sociální sluţby ve formě spolku na výběr, zda se v roce 2014 dle zákona 

o transformaci občanských sdruţení, stanou ústavem či sociálním družstvem dle účelu 

jejich působení. 

 

Obecně prospěšné společnosti 

Obecně prospěšné společnosti (o.p.s.) jsou v České republice taktéţ hojně 

vyskytujícím se typem neziskové organizace, i kdyţ její působení je pevněji dané Zákonem 

č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. Na základě nového občanského 

zákona mají tyto stávající organizace na výběr, zda zůstanou obecně prospěšnou 

společností nebo se dobrovolně transformují na ústavy. Od 1. 1. 2014 zanikla moţnost 

zaloţit o.p.s. a je moţné zakládat místo tohoto typu pouze ústavy. 

 

Nadace a nadační fondy 

Nadace a nadační fondy se řídí Zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních 

fondech. Jejich posláním je správa finančních prostředků nebo majetku (tzv. nadačního 

jmění), kdy z výnosů tohoto majetku pak financují obecně prospěšné aktivity ostatních 

organizací nebo jednotlivců. Tím rozumíme rozvoj duchovních a humanitárních hodnot, 

vědy, vzdělávání, sportu, ochranu lidských práv, přírodního prostředí, kulturních památek 

či tradic. (Velebová, 2013) Změna občanského zákoníku se týká především moţnosti 



14 

 

vyvíjení vlastních činností a podnikání, přičemţ jiná výdělečná činnost můţe být 

prováděna i v rámci činnosti hlavní. 

 

1.4. Silné a slabé stránky neziskových organizací 

Dané organizace se nalézají většinou v oblastech, kde selhává role státu i trhu a jejich 

podstatu vhodně definuje Potůček: „Neziskové organizace, které podporují iniciativu a 

podnikavost, samy hledají způsob, jak pokrýt své náklady, a přitom jsou kontrolované 

veřejností, kombinují úspěšné vlastnosti státní instituce s prvky soukromé firmy. Mohou se 

tak vyhnout selhání obou a být tudíţ tou nejlepší institucionální alternativou. Nikde ovšem 

není předem zaručeno, ţe naopak nezkombinují stinné charakteristiky toho, v čem 

selhávají stát na jedné straně a trh na straně druhé.“ (Potůček, 2005 : 107) 

V čem tkví tedy jejich úspěch a kde naopak mají organizace tendence selhávat? 

Bachman (2011) uvádí následující výčet jejich slabých a silných stránek. 

 

Silné stránky 

Hlavní předností nevládních neziskových organizací (dále jen NNO) bývá vysoká 

angaţovanost vedení i zaměstnanců organizací, jelikoţ jejich zaměstnanci jsou sami často 

osobně zainteresovaní v místním daném sociálním problému nebo oblasti. Dalším 

důleţitým jevem je i bezprostřední znalost místních podmínek, z čehoţ vyplývá schopnost 

rychlého přizpůsobení se a inovace organizací. Naproti tomu veřejný sektor má tendence 

na nově vznikající problémy mnohdy značně opoţděně reagovat. 

 Další výhodou NNO je skutečnost, ţe si své poslání a cíle vybírají a definují bez 

nutnosti ohledu na zisk, čímţ mají prostor řešit i potřebné a nepopulární problémy. V 

neposlední řadě se tyto organizace snaţí efektivně vyuţívat pomoc a podporu 

dobrovolníků, coţ jim šetří náklady a mohou tak efektivně řešit sociální a jiné problémy. 
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Slabé stránky   

Mezi slabé stránky patří skutečnost, ţe organizace můţe často omezovat její velikost, 

jelikoţ v neziskovém sektoru je velké mnoţství malých organizací, které uţ ze své 

podstaty nemohou mít dostatečnou kapacitu pro řešení rozsáhlé problematiky a sociálních 

jevů. 

V neziskovém sektoru bývá i kaţdodenní realitou, ţe se nedostává potřebných zdrojů 

k dosaţení poslání organizace, coţ můţe způsobit ohroţení jejich dlouhodobého výhledu a 

stability.  

Závěrem je ještě vhodné dodat, ţe neziskové organizace mohou být často silně 

závislé na svém zakladateli nebo potaţmo vedoucím, kdy jeho osobní selhání nebo 

případný odchod můţe organizaci existenčně ohrozit. (Bachmann, 2011) 

 Neziskové organizace tedy mají své silné a slabé stránky a je úkolem jejich 

managementu a řízení se s nimi vyrovnat a uchopit je tak, aby slabé stránky se 

minimalizovaly a naopak se vyuţil potenciál stránek silných. V následujícím textu se dále 

zabývám tímto managementem organizace a danou problematiku rozvíjím v rámci 

strategického plánování.  
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2. Management NNO 

Kaţdá organizace má nastavený svůj management a u neziskových organizací tomu 

není jinak. Avšak mezi ziskovou a neziskovou sférou jsou značné rozdíly, které ovlivňují 

kvalitu a rozvoj managementu v daných odvětvích. Hlavní rozdíl mezi nimi je poslání 

organizace, které dle Blaţkové: „...popisuje základní funkci firmy ve společnosti v 

současnosti, tzn. co a jak bude poskytovat svým zákazníkům a čím se liší od ostatních.“ 

Blaţková (2007: 26) Dobře řízené organizace pak spojuje právě organizační poslání a jeho 

naplňování prostřednictvím organizační činnosti, kdy tuto praxi převzaly i organizace 

třetího sektoru. 

 

2.1. Poslání organizace 

Základem kaţdé organizace je její poslání a důraz, který je kladen na jeho plnění. 

V případě běţných ziskových organizací či podniků je jejich posláním vytvářet a generovat 

zisk, kdeţto u neziskových organizací jde o poslání samotné. V obou případech můţeme 

říci, ţe obě sféry své poslání následují. Šedivý, Medlíková (2011 : 23) udávají znaky 

silného a výstiţného poslání, které by měly NNO plnit. 

1. „Poslání předurčuje právní formu organizace. 

2. Reaguje na společenskou potřebu, kterou organizace naplňuje. 

3. Vychází z něj hodnoty, které organizace vyznává. 

4. Poslání informuje veřejnost a podporovatele organizace o jejím přínosu. 

5. Vymezuje prostor pro produkty organizace. 

6. Umoţňuje fundraising. 

7. Motivuje zaměstnance, dobrovolníky i podporovatele NO. 

8. Určuje tvář i image organizace.“ 

 

Těchto pár bodů nám vytváří základní rámec organizace, který pomáhá vyvářet 

společnou organizační kulturu organizace, její společnou identitu a napomáhá 

v identifikaci v konkurenčním prostředí. Také jí podporuje v jejím směřování 

v dlouhodobém časovém horizontu. 
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K danému tématu Vostrovský definuje poslání a vizi organizace jako „...mentální 

model budoucího stavu organizace, který je natolik motivující a srozumitelný pro všechny 

členy organizace, aby udal dlouhodobý směr pro budoucí plánování, stanovení cílů a 

jedinečnost dotyčné neziskové organizace. Důleţitým atributem vize je to, aby 

provokovala zaměstnance k aktivní účasti a nikoli pouze k pasivnímu sledování.“ 

(Vostrovský, Štůsek, 2008 : 44) Vostrovský se nadále shoduje s definicí poslání Druckera 

(2004), která je totoţná i s pojetím Kotlera (2007). „Poslání definuje, proč dotyčná 

organizace existuje se záměrem vzbudit u řídících i řadových pracovníků pocit účelu a 

sounáleţitosti s organizací. Poslání organizace a s ní odpovídající cíle umoţňují přesně 

specifikovat to, čeho chce organizace dosáhnout v dlouhodobém horizontu pomocí 

strategického plánu.“ (Vostrovský, Štůsek, 2008 : 45) 

Bělohlávek (1996) k těmto definicím poslání dodává svůj úhel pohledu, kdy poslání 

organizace vnímá jako záměr či důvod její samotné existence, který se posléze přímo 

konkretizuje ve vizích organizace a jejích cílech. Cíle pak popisuje jako racionální 

konkretizací poslání, kdeţto vizím dává charakter emocionální a volný. Dále pouţívá 

pojem strategická vize, který je relativně jasnou a konkrétní představou o budoucím stavu 

organizace, který má i značnou emocionální sílu. Ta motivuje své nositele k mimořádným 

výkonům a jejich úsilí usměrňuje. 

 

2.2. Hodnoty organizace 

Z předchozího textu je zřejmé, ţe poslání se váţe na další termíny, jako jsou cíle a 

hodnoty organizace, kdy se s právní formou jedná o základní stavební kameny organizace 

a je i základem pro strategické plánování organizace. Šedivý a Medlíková se zmiňují o roli 

hodnot a vycházející image organizace, na jejímţ základě se buduje firemní kultura a 

ovlivňuje celý chod organizace. Například výběr zaměstnanců, vedení a řízení lidí, 

hodnotící procesy, oslovení dárců, působení značky na veřejnosti a další. (Šedivý, 

Medlíková, 2011) 

Cejthamr (2005) k hodnotám přidává i termín etického kodexu a morálního chování 

s ním spojené. Etiku povaţuje za důleţitý předpoklad pro dlouhodobé a především úspěšné 

podnikání a to v důsledku prosperity společnosti i podniku samotného. Etické morální 

chování spojené s hodnotami organizace sniţuje její náklady, zefektivňuje její komunikaci 
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a přináší tak nehmotná aktiva. Integrace etického chování a hodnot do strategického 

plánování se můţe stát i komparativní výhodou na trhu.  

Kromě zlepšení úrovně firemní kultury a image firmy zvyšuje i důvěryhodnost 

managementu firmy a zapojuje zaměstnance do vytváření hodnot a kodexu a vede tím ke 

zvýšení jejich loajality. Kodex dané organizace je většinou zaměřen na několik oblastí 

vztahujících se například na: vztahy se zákazníky, vztahy k dodavatelům, k vládě a k 

místním orgánům, k ţivotnímu prostředí, vztahy s konkurencí, k majitelům firmy a další. 

Na tyto oblasti jsou soustředěny především soukromé ziskové firmy fungující mezi 

konkurencí. Neziskové organizace si stanovují spíše principy, podle kterých se chtějí 

chovat během své práce, které podporují a svou prací a přístupem ke klientům chtějí dané 

hodnoty zdůraznit. Například podle standardů kvality mezi základní hodnoty sociální 

sluţby patří:  

 dodrţování práv uţivatelů - klienti jsou v nevýhodném postavení vůči zařízení 

a zaměstnancům, zařízení by mělo usilovat o vytvoření prostředí, kde mohou 

klienti prosazovat svá práva  

 respektování volby uţivatelů - zařízení vytváří podmínky, kde se mohou klienti 

cítit důstojně, respektuje jejich rozhodnutí, které je zaloţeno na pochopení jeho 

důsledků 

 individualizace podpory - sluţby jsou zaměřeny individuálně na jednotlivé 

klienty  

 zaměření na celek - na situaci klienta se pohlíţí v souvislostech, nejen jako na 

dílčí problém  

 flexibilita - sluţby se přizpůsobují potřebám klientů a ne klienti sluţbě 

Hodnoty jsou chápány jako součást poslání, ale dlouhodobě mají také blízko 

k prostředí a podmínkám, ve kterých jsou naplňovány. Poté záleţí na kaţdé organizaci, 

jaké hodnoty vyznává a přijímá. Definování těchto hodnot, se kterými je organizace 

nějakým způsobem spjatá, nebo které vyznává, je důleţité a to z několika důvodů. 
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Především se tím vymezuje vůči ostatním organizacím na konkurenčním trhu, dále se snaţí 

podchytit svou cílovou skupinu uţivatelů sluţby a v neposlední řadě by hodnoty měly 

spojovat i zaměstnance organizace. Jedním z autorů, kteří podporují sdílení hodnot je 

Davidson (1997), který tvrdí, ţe pro správné fungování organizace, plnění strategií a cílů, 

musí pracovníci sdílet společné hodnoty. 

 

2.3. Cíle 

Organizace, která plánuje své další působení a fungování na trhu, si po stanovení 

svého poslání a zastávajících hodnot musí stanovit odpovídající cíle. Tato část plánování 

patří mezi ty náročnější a je spjatá s vizí organizace a s analýzami jejího dosavadního 

stavu. To znamená, ţe aby byly tyto cíle kvalitně a jasně formulovány, musí reagovat na 

vyčíslené hodnoty všech zdrojů v daném strategickém období. 

V neziskovém sektoru se formulované cíle mohou týkat například počtu klientů nebo 

jejich poţadovaného nárůstu či finančních plánů, ale vţdy cílům musí zůstat konkrétní 

podoba, na základě které jsou posléze vypracovávány implementační plány. Stanovené cíle 

by tedy měly být do určité míry měřitelné. (Vostrovský, Štůsek, 2008) Jakublíková u 

definice cílů také klade důraz na jejich měřitelnost: „Strategický cíl je ţádoucí stav, jehoţ 

má být v určité budoucnosti dosaţeno a který lze měřit příslušnými kvalitativními nebo 

také kvantitativními ukazateli.“ (2008 :25)  

K této definici se přidává i Synek a kol. (2002), který dodává, ţe cíle mohou 

vyplynout buď ze samotného poslání organizace, nebo jsou naopak brány jako nástroj, 

prostřednictvím kterého lze poslání organizace dosahovat. Cíle organizace tedy třídí podle 

různých kritérií. 

 pořadí jejich významu (hierarchie): vrcholové, podřazené, či dílčí 

 velikosti (rozsahu) cíle: neomezené - omezené, maximalistické - 

minimalistické 

 časového hlediska: krátkodobé - dlouhodobé, trvalé - přechodné, statické - 

dynamické 

 vztahu mezi cíli: komplementární, konkurenční, protikladné, indiferentní 

 podle obsahu cíle: výkonové, finanční, výsledkové, technické, sociální 
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Konkrétní cíle musí být především jasně vymezené, jak se shodují i předešlí autoři, a 

musí vycházet z reálného posouzení situace organizace, jejích schopností a moţností, ze 

situace na trhu a konkurenčního postavení, potřeb a poţadavků všech důleţitých skupin 

organizace. (Synek a kol, 2002: 64-65) 

Jelikoţ cíle mohou být tedy rozlišného charakteru, musíme mít kritéria při 

stanovování těchto cílů. S tím pracují autoři Vostrovský a Štůsek (2008: 50) kteří definují 

kritéria, která by měla být vzata v úvahu při stanovování a formulování cílů organizace. 

Daná kritéria zní: 

 „Cíle musí být stanoveny k přesně specifikovaným tématům. 

 Cíle musí být vztaţeny k výsledkům, nikoliv k činnostem. 

 Cíle musí být vyjádřeny v měřitelných jednotkách. 

V neziskové sféře je často obtíţné měřit cíle, protoţe nejsou hmatatelné a jejich efekt je 

dlouhodobý. Určitým měřítkem můţe být počet úspěšně obslouţených zákazníků či zvyšující 

se prestiţ dotyčné organizace ve společnosti. Při prezentaci svých výsledků můţe organizace 

zdůrazňovat kvalitativní výsledky například tím, jak přispívá ke zlepšení situace v dané 

problémové oblasti. 

 Stanovené cíle musí obsahovat termín splnění. 

 Cíle musí provokovat k výkonům, musí vybízet k aktivitě, přičemţ musí být 

zároveň dosaţitelné. 

 Cíle musí být kontrolovatelné běţnými nástroji vnitřní evidence a výkaznictví. 

 Cíle musí být realizovatelné silami organizace za stanovených podmínek. 

 Cíle musí mít vazbu na poslání, přičemţ nesmí být s ním v rozporu.“ 

 

Formulace soustavy cílů neziskové organizace 

Jak bylo autory řečeno, cíle mohou mít různý charakter odráţející poslání a hodnoty 

organizace. Odráţejí stanovený finální stav organizace, kam směřují všechny její aktivity a 

činnosti. Pokud je budeme členit z časového hlediska, jsou to cíle krátkodobé a 

dlouhodobé. 

Truneček (2003) doporučuje při stanovování daných cílů vyuţít koncepci sdílené 

odpovědnosti. Ta je definovaná jako proces, během kterého nadřízené a podřízené subjekty 

organizace společně identifikují své individuální a společné cíle, čemuţ odpovídají jejich 
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pracovní náplně a očekávané výsledky. Smyslem tohoto konceptu je dosáhnout 

odpovědnosti sdílené nejen vedením, ale i ostatními zaměstnanci ve vnitřně sjednocené 

organizaci. Tento koncept je částečně vyuţit v praktické části práce, kde jsou dle oblastí 

stanoveny organizační cíle a při jejich stanovování se postupuje od cílů niţších po vyšší dle 

důleţitosti. Tento koncept je následně graficky znázorněn. 

 

Obrázek č. 1 Hierarchické uspořádání cílů v dané organizaci 

 

Zdroj: Vostrovský, Štůsek (2008: 51) 

 

2.4. Přínosy a problémy plánování organizace 

Plánování je proces, během kterého se organizace snaţí analyzovat svou situaci, 

naplánovat své další kroky, které povedou ke zlepšování kvality poskytované sluţby nebo 

jejího vnitřního fungování a k její udrţitelnosti. To jiţ záleţí na vizi a cílech organizace, 

čeho chce v daném stanoveném období dosáhnout. Nástrojem konstruktivního plánování, 

kterému je věnována tato práce, je plánování strategické, které proces rozděluje do jasně 

definovaných a realizovatelných kroků. Neţ mu věnuji následující část práce, vysvětlím, 

proč v organizaci vlastně plánovat a proč stojí za to investovat energii všech zúčastněných 

a finanční prostředky do vytvoření nějakého plánu, i kdyţ není zaručena jeho dostatečná 

implementace a ani dosaţení poţadovaného výsledku. Jaké jsou tedy jeho přínosy? 

Strategické plánování má řadu výhod a předností. Řada odborných publikací se 

shoduje na základním přínosu, kterým je podpora strategického myšlení organizace. 
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Velebová (2013) zmiňuje několik oblastí, které lze strategickým plánováním pozitivně 

ovlivnit k lepší efektivitě organizace: 

 Zlepšení komunikace a týmové práce – u strategického plánování je 

nezbytná účast všech klíčových participujících stran a odvětví, které v rámci 

diskuze třídí své názory a sdílí je s ostatními. 

 Jasné definování důvodů existence organizace – pomáhá všem zúčastněným 

stranám ujasnit si, proč vlastně daná organizace existuje, jaké je její poslání a 

jaké má s tím spojené hodnoty. 

 Podpora strategického myšlení – dává zaměstnancům příleţitost vytrhnout se 

z kaţdodenních pracovních činností a svou participací přemýšlet nad 

směřováním organizace, jejími moţnými příleţitostmi rozvoje a naplňování 

poslání. 

 Budování povědomí o hodnotách organizace -  pomáhá k šíření hodnot 

organizace i mezi řadové zaměstnance, čímţ přispívá k identifikaci s danými 

hodnotami jakoţto součástí organizační kultury organizace. 

 Udává jasný směr a cíle – udání jasného poslání či vize organizace, také jejích 

konkrétních cílů napomáhá zaměstnancům k pocitům jistoty a umoţňuje jim se 

s cíli identifikovat, coţ podporuje jejich naplňování. 

 Zlepšování alokace zdrojů -  v závislosti na jasně stanovených prioritách 

můţe organizace lépe hospodařit a alokovat své zdroje, se kterými disponuje. 
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I přes jasné přínosy strategického plánování můţeme narazit na problémy, které nám 

znemoţňují odpovídající potřebné plánování nebo pak vedou k nerealizování i případně 

dobrého plánu. Bowman (1996) udává pět moţných problémových situací: 

1. Události předbíhají plán. 

2. Proces potlačuje tvořivost a iniciativu. 

3. Při realizaci plánu se vyskytují nepředvídané problémy. 

4. Manaţeři nezapojení do plánovacího procesu nejsou na plán zaměřeni. 

5. Krátkodobé krize odvádějí pozornost manaţerů od realizace plánu. 

 

Všechny tyto problémové oblasti mohou být důsledkem nekvalitně odvedeného 

plánování nebo nerealizování plánovaných činností organizace, kdy kaţdodenní operativní 

problémy pohlcují čas vedení a energii a angaţovanost zúčastněných stran v potřebných 

změnách. Podle Brysona (1995) existují situace, kdy strategické plánování není vůbec 

moţné. První situace je, kdyţ se organizace nachází ve váţných existenčních problémech a 

jejich prioritním zaměřením by mělo být odstranění příčin těchto váţných problémů a 

stabilizace organizace. Tehdy hovoříme o krizovém managementu. Příkladem můţe být 

absence vedoucího pracovníka organizace nebo problémy s cash flow.  

Ta druhá situace nastává, kdyţ samotné vedení není odhodláno k plánování či 

jakékoli změně v organizaci, kdyţ mu chybí potřebné znalosti nebo motivace k tvorbě a 

realizaci strategického plánu. V důsledku je úspěšná tvorba a především kvalitní realizace 

plánu velmi nepravděpodobná a můţe vést pouze k plýtvání zdrojů organizace. 

Pro kvalitní strategické plánování a provedení si musíme pamatovat, ţe jeho účelem 

není mít bezchybný plán, ale: „..účelem je vědět, co chci udělat, proč to chci udělat a 

potom to také udělat; a to všechno navíc postupně podřizovat měnící se realitě ţivota.“ 

Kaţmierski, Pelcl (2003: 31) Pokud budeme v organizaci plánovat s tímto nadhledem a 

vědomím a svá rozhodnutí uskutečníme na základě strategické úrovně řízení, můţeme věřit 

v dobře nastavený plán, který je základem úspěchu kaţdé organizace. 
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3. Strategické plánování 

V současné době jiţ existuje řada návodů a konceptů pro tvorbu strategického plánu, 

které podávají jakýsi mustr či návod, jak úspěšně projít tímto procesem krok za krokem. 

V této kapitole volně vycházím z několika odborných publikací, které se pohybují na poli 

strategického plánování. Z novějších publikací doporučuji Strategické plánování 

neziskových organizací v podmínkách znalostní společnosti autorů Vostrovského a Štůska 

(2008) a uţitečná je i útlá publikace Projektové a strategické plánování pro neziskové 

organizace dvojice Kaţmierski, Pelcl (2003). Ta dává jasný a stručný přehled kroků 

strategického plánování a nabízí i své šablony a formuláře, které mohou být nápomocné i 

pro méně zkušené manaţery. I po letech vydání má stále své místo Strategický 

management autora Bowmana (1997).  

Pro definici strategického plánování vyuţívám publikaci Tvorba strategie a 

strategického plánování od autorů Fotr, Vacík, Souček, Špaček a Hájek, kteří ho popsují 

jako: „...soubor instrukcí, rozhodnutí a činností, které jsou pro firmu nezbytné pro dosaţení 

strategické konkurenční výhody a k zabezpečení nadprůměrných výnosů.“ (2012: 25) 

Tento pohled ale ještě nadále rozšiřují o tzv. personální dimenzi, tedy myšlenku, ţe 

strategického řízení se můţou účastnit ve firmě všichni zaměstnanci a manageři, protoţe 

mají společný cíl a to úspěšnost své firmy. S touto myšlenkou souhlasím a vyuţívám jí i 

pro následující praktickou část, kdy se průběhu procesu strategického plánování Poradny 

pro integraci, o. s. účastnili přítomní zaměstnanci zastupující všechna odvětví organizace. 

 

3.1. Varianty strategického plánování a postup 

Autoři Fotr a kol. uvádí několik strategických variant, ze kterých si v kaţdé situaci a 

v kaţdém podnikání můţe organizace vybrat. Tvorba této strategie plně reaguje na 

výsledky externích a interních analýz a výsledků organizace a obecné typologie strategií 

obvykle uvádějí i podmínky, kdy je vhodné je uplatnit. Fotr a kol. (2012: 51) uvádí členění 

strategie dle míry ofenzivnosti organizace.  

 Defenzivní – většinou se organizace nachází pod tlakem okolí, kdy jejím cílem 

je přijmout taková rozhodnutí, aby tomuto tlaku odolala. 
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 Stabilizační – tyto organizace vychází z minulých případně i ze současných 

trendů, kdy víceméně pokračují ve svých stávajících strategiích s cílem 

kontinuálního vývoje podnikatelského prostředí. 

 Ofenzivní – tyto strategie většinou vyplývají z moţného pozitivního vývoje a 

dávají tím prostor pro růst a rozvoj organizace. 

 Krizové – na základě varovných signálů organizace včasně reagují přijímáním 

rozhodnutí s cílem úspěšného zvládnutí krizové situace. Tento proces se 

nazývá krizové plánování, kdy v extrémním případě se můţe vymknout 

kontrole a přejít ve scénář katastrofický, který jiţ nelze nástroji strategického 

plánování zvládnout. 

„Během strategického plánování je proto třeba přijímat taková rozhodnutí, jejichţ 

smyslem je získat pro organizaci silnější konkurenční pozici, neţ je současná. To je moţné 

aktivním působením na vnější trendy a síly, jako jsou konkurence, změny 

celospolečenských postojů a potřeb, potřeby klientů, vyuţívání vnitřních zdrojů a 

schopností organizace. Komplexnost a rozsáhlost těchto úkolů musí vést k vypracování 

takových postupů, které akceptují proces tvorby strategických plánů systematickým 

způsobem.“ (Vostrovský, Štůsek, 2008 : 17)  

Bez ohledu na to, jakou koncepci či mustr strategického plánování si organizace 

vybere, vţdy musí k formulaci strategického plánu brát v potaz své stanovené poslání a od 

něj se odvíjející vize a hodnoty viz. předchozí kapitoly. Poté následují různé analýzy 

mapující současný stav organizace a její situaci. Z tohoto základu jsou následně 

vyhodnoceny jasné strategické cíle a vize rozvoje, kde lze vyuţít zmíněnou koncepci 

sdílené odpovědnosti. Následný postup vede ke tvorbě scénářů organizace, které nějakým 

způsobem reflektují posazení organizace ve své lokalitě a její prostředí na základě výstupů 

různých analýz. Po vyhodnocení, zpřesnění těchto scénářů a vyloučení nepotřebných 

variant, se vyberou pouze varianty vhodné pro strategický plán. Výstupem po těchto 

popsaných krocích je strategický záměr organizace v podobě jasně formulované vize 

organizace. Součástí toho je i stanovení kontrolních ukazatelů, na základě kterých můţeme 

strategický plán následně hodnotit.  
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Strategické plánování v neziskových organizacích je tedy proces, během kterého je 

organizaci umoţněno uvaţovat o tom, jaká organizace vlastně je, jaké má poslání, hodnoty, 

čeho chce dosáhnout, jaké má zdroje a moţnosti po stanovenou dobu, coţ platí i pro 

organizace ziskové. Je to plánovaný proces stanovování budoucnosti organizace podle 

jasně definované posloupnosti kroků zaloţených na jasně definovaných cílech a výstupech 

z analýz. Jde o fáze formulace strategie, její implementace a následného hodnocení. 

V následující části popisuji postup, kterým se řídím v praktické části strategického 

plánování organizace. Obrázkem č. 3 Velebová (2013) ve své práci tento proces podkládá 

schématem kroků procesu strategického plánování. 

 

Obrázek č. 3 Schéma kroků procesu strategického plánování 

 

Zdroj: Velebová (2013: 30) 
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3.2. Externí analýzy 

Pro úspěšné nabízení a realizaci sluţby je po stanovení poslání a hodnot organizace 

důleţité určit, v jakém prostředí se organizace nachází a jaké vlivy ve vnějším okolí ji 

ovlivňují. K tomuto napomáhají externí analýzy organizace, které mapují vlivy jejího okolí 

a konkurenci, která organizaci ovlivňuje. 

 

Analýza makrookolí 

Pro analýzu makrookolí se hojně vyuţívá tzv. PEST, STEP či PESTEL analýza, 

která mapuje několik oblastí a vytváří komplexní pohled na okolí organizace. Tato analýza 

je důleţitá nejen pro poznání jejího okolí, ale Blaţková (2007) udává i důvod, ţe je 

důleţitá pro identifikaci trendů, které v okolí probíhají a které mohou mít na organizaci 

vliv. Dále pro stanovení, jak se organizace vůči těmto změnám postaví a bude na trendy 

reagovat. Ačkoliv analýza vychází z minulosti, analyzuje stav současný a při jejím 

provádění je důleţité se zaměřit také na budoucí vývoj všech jmenovaných faktorů.  

I kdyţ pořadí písmen v názvu se můţe měnit, jejich význam zůstává stejný. Kaţdé 

písmeno je akronymem relevantních faktorů, které postupně analyzuje. Tyto faktory jsou: 

Politické – jiţ existující a potencionální působení politických vlivů či politických 

změn; 

Ekonomické – působení a vliv místní, národní či světové ekonomiky; 

Sociální – působení sociálních změn na fungování organizace včetně kulturních změn; 

Technologické – dopady stávající infrastruktury, průmyslu, technologií; 

Environmentální – dopady týkající se ţivotního prostředí, otázky a moţnosti jejího 

řešení; 

Legislativní – vlivy nynější a plánované legislativy. 
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Model pěti sil 

„Komplexní analýzou, která hodnotí stav prostředí, do kterého chce organizace 

vstoupit, je tzv. model pěti konkurenčních sil Michaela Portera (1994). Vzhledem k tomu, 

ţe původní Porterův model je zaměřen na minimalizaci rizik podniku při vstupu do 

odvětví, je třeba tento model aplikovat na neziskový sektor. Pro účely této aplikace nám 

nejlépe poslouţí Joyceova modifikace.“ (Bachmann, 2011: 88) Tento model je 

vizualizován jako kruh, na jehoţ obvodě jsou rozloţeny působící síly vlivů, přičemţ 

vstupující nezisková organizace je v jeho samotném středu. Tuto metodu lze upravovat dle 

konkrétních potřeb organizace. 

 

Analýza konkurence 

Tato analýza je důleţitou částí plánovacího procesu a napomáhá k mapování přímé 

konkurence organizace, také jejích konkurentů nepřímých či potencionálních. I v sociální 

sféře panuje konkurenční boj a v neziskové sféře o to spíše. Například Zuzák ve svém díle 

popisuje vznik konkurence: „...je iniciován okolím podniku, které je charakteristické 

intenzivními a rychlými konkurenčními tahy, jimiţ musí soupeři rychle vytvářet nové 

konkurenční výhody a současně narušovat výhody svých rivalů.“ Zuzák (2011: 22)  

Nejen ţe neziskové organizace mívají obdobné poslání a cílovou skupinu, ale musí 

tedy vyniknout oproti svému okolí, coţ se snaţí při kaţdé vypsané výzvě a získat tak 

důleţité finanční prostředky pomocí dotací a grantů pro svou organizaci. Ideální je 

mapovat si své okolí a konkurenci průběţně, znát například její nabízené sluţby, za jaké 

ceny, kde a s jakou cílovou skupinou pracuje. Toto mapování konkurence organizaci 

napomáhá pruţně reagovat na potencionální „díry“ na trhu v chybějících nabízených 

sluţbách, projektech apod. 

Za tímto účelem je vhodné průběţně sledovat internetové stránky konkurenčních 

organizací, veřejné informační portály a vyuţívat nabízené pracovní platformy a konsorcia 

organizací. Tato setkávání slouţí k výměně potřebných informací a naplánování moţné 

vzájemné spolupráce při nabízených projektech. 
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3.3. Interní analýzy 

Po zjištění vnějších analýz a vlivů, které organizaci zásadně ovlivňují, se lze 

přesunout k analýzám interním. Prověření podniku slouţí k uvědomění si vlastních zdrojů 

(finančních, lidských, nehmotných), jejich moţností vyuţití a lokací v organizaci. Dále 

vyuţívám Analýzu portfolia zachycující skladbu projektů v organizaci a jejich zaměření. 

Tato část práce pomáhá k uchopení interních strategických moţností organizace, 

které se srovnávají s vnějšími podmínkami. Výsledky se nadále vyuţívají jakoţto základ 

pro určení silných a slabých stránek organizace, příleţitostí a hrozeb, tedy základ pro 

SWOT analýzu. 

 

Prověření zdrojů podniku 

Pomocí této zvolené metody dokáţeme určit, „jak velký objem zdrojů má podnik 

k dispozici … a do jaké míry jde o zdroje jedinečné a nenapodobitelné, tedy o zdroje s 

obsaţenou konkurenční výhodou.“ (Kovář, 2008: 148) Autor takto pracuje se zdroji 

organizace, které nadále dělí do čtyř kategorií: 

 Fyzické - kam spadají nemovitosti a jejich vybavení; 

 Lidské – v podobě struktury pracovních sil, organizace práce a vzájemné 

zastupitelnosti; 

 Finanční – týkající se disponibilního kapitálu organizace, závazků a moţností 

získat úvěr; 

 Nehmotné – jako je image organizace, její ochranné známky, know-how a 

znalosti trhu. 

Jednotlivé zdroje se nejprve analyzují zvlášť a aţ posléze je vhodné se věnovat i 

jejich případným vzájemným vazbám. Můţe se tím ukázat, ţe i nějaký nepříliš pro nás 

důleţitý zdroj můţe mít důleţité vazby, coţ můţe poté významně ovlivnit organizaci jako 

celek. 
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Analýza portfolia 

Základem této interní analýzy organizace je analýza jejích produktů a sluţeb. 

V případě neziskových organizací bývají portfoliem poskytované sluţby a realizované 

projekty. Bachmann (2011) tyto sluţby většinou rozděluje do dvou hlavních kategorií. 

První kategorie sluţeb je ta směřující k naplnění podstaty existence organizace, tedy 

naplňující její poslání. A ta druhá je pak ta, která zajišťuje finance na chod organizace. 

 

3.4. Syntézy analýz 

Na základě jednotlivých provedených externích a interních analýz můţeme jejich 

výstupy vyuţít a propojit, k čemuţ slouţí SWOT analýza. Ta svými výsledky završí 

analytickou část a dá komplexní podklady pro vytvoření strategického plánu organizace. 

Na její závěr je dobré si ujasnit a stanovit, v čem je daná organizace jedinečná, v čem tkví 

její koncept a v čem se liší od ostatních.  

 

SWOT analýza 

Jmenovaná SWOT analýza je jedním ze základních strategických nástrojů, který 

dokáţe propojit externí a interní analýzy a to pomocí konkrétních kombinací silných / 

slabých stránek a příleţitostí / hrozeb, čímţ vymezuje rámcovou strategii pro danou situaci 

a umístění dané organizace. Tím tato analýza umoţňuje neziskové organizaci zaměřit se na 

své klíčové vlivy, záleţitosti své existence a v rámci strategického plánu s nimi potřebně 

pracovat. Písmena S-W-O-T: 

Strengths – silné stránky organizace; 

Weaknesses – její slabé stránky; 

Opportunities – příleţitosti; 

Threats – hrozby, které mohou mít na organizaci neblahý dopad. 
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SWOT analýza je díky moţnosti uchopení těchto vlivů dobrým nástrojem změny a i 

kdyţ byla vyvinuta v 60. – 70. letech 20. století, stále se jedná o jednu z  nejvyuţívanějších 

metod a to především pro svou jednoduchost, přehlednost a srozumitelnost. 

 

Jedinečnost organizace 

V neziskovém sektoru panuje vysoká rivalita mezi organizacemi. Konkurence, kdy 

organizace mezi sebou bojují nejen o klienty, ale pomocí grantových ţádostí i příslušné 

finance, které prostřednictvím realizace schválených projektů získávají. Pro úspěšný boj je 

důleţité se z tohoto prostředí nějak vymanit, zviditelnit se, jednoznačně říct, v čem je 

organizace jedinečná, co odlišného nabízí cílové skupině nebo jak jedinečně se na trhu 

pohybuje, chová. Do budoucnosti lze předpokládat, ţe konkurence se bude i nadále 

zintenzivňovat a toto definování své jedinečnosti a rozdílů můţe organizaci pomoct v 

konkurenčním boji. „Nezisková organizace proto musí budovat svoji konkurenceschopnost 

tím, ţe bude aktivně vytvářet a prezentovat rozdíly mezi svojí nabídkou a nabídkou 

existující konkurence.“ (Vostrovský, Štůsek, 2008: 43) Je to jedna z mála moţností, jak 

organizace můţe udrţet svou výhodu na trhu a zajistit tím svůj dlouhodobý rozvoj a 

udrţitelnost svého fungování. 
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III. Strategické plánování Poradny pro integraci, o. s. 

4. Popis metodologie a organizace 

Celý proces plánování v organizaci jménem Poradna pro integraci, o. s. probíhal ve 

třech fázích. Během první přípravné fáze jsem se setkala s ředitelkou organizace, vysvětlili 

jsme si moţnosti strategického plánu, upřesnili strategické období na rozmezí let 2014 – 

2015, vyjasnili svou participaci a zaměstnanců na procesu plánování a naplánovali 

předběţné strategické porady týmu.  

V následující praktické fázi jsem sbírala informace ze stanov organizace, standardů 

kvality, výročních zpráv organizace, jejích statistik, projektové dokumentace a interních 

směrnic a následně je vyuţila k popisu organizace, její charakteristiky a nynější situace. 

Zároveň jsem ve stanovených datech svolala strategické porady týmu, kterých se účastnilo 

vedení, vedoucí pracovníci oddělení a řadoví zaměstnanci PPI. Pomocí metody focus 

group, kdy jsem sama působila jako facilitátor skupiny, měli zaměstnanci prostor pro 

diskuzi na téma poslání, hodnoty a vize organizace. Dále byly na poradách vyuţity 

popsané externí a interní analýzy. Výstupy ze setkání jsem zpracovala a týmu poslala 

hromadným mailem k připomínkování. 

V závěrečné fázi měli vedoucí pracovníci prostor pro vyjádření vizí a dlouhodobých 

cílů své sluţby či oddělení. Poskytnuté informace jsem vyuţila a vytvořila kategorie cílů 

organizace, které jsem následně zpracovala do podoby konkrétní taktiky. Ta udává cíl, 

popis realizace, konkrétní výstup, odpovědnou osobu za plnění a datum kontroly. Takto 

ucelená taktika umoţňuje následnou implementaci plánu, kontrolu a hodnocení. Vytvořený 

strategický plán byl následně externě vyhodnocen a předán ředitelce organizace jako 

komplexní výstup. 

 

4.1. Charakteristika organizace 

Poradna pro integraci, o. s. (dále jen PPI) je organizací občanského sektoru, která dle 

stanov organizace vznikla v roce 1997 a od té doby funguje na poli podpory integrace 

cizinců ze třetích zemí do české společnosti.  Původním posláním organizace bylo dle 

jejích stanov a interních standardů pomoc s adaptací a s následnou úspěšnou a 

plnohodnotnou integrací legálně pobývajících cizinců na území ČR do majoritní 
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společnosti a zaměřit se na prevenci negativních jevů spojených s cizineckou 

problematikou. Tzn. hájit lidská práva cizinců a pomoci jejich rodinným příslušníkům, ţít 

plnohodnotný ţivot v české společnosti. 

Cílem PPI bylo zachovat důstojnost, podpořit soběstačnost a samostatnost uţivatele 

sluţby, rozvíjet dovednosti uţivatele a tím uspokojit jeho individuální kaţdodenní potřeby. 

Prostřednictvím poskytovaných individuálních sluţeb mu napomoci k úspěšnému zapojení 

do kaţdodenního ţivota v ČR. Zejména zajistit: 

 odborné sociální a právní poradenství 

 dobrou informovanost o právech a povinnostech cílové skupiny; 

 uplatnění cílové skupiny na místním trhu práce; 

 vzdělávací a sociokulturní programy pro cílovou skupinu za účelem zvýšení 

jejich pracovní kvalifikace; 

 zlepšení jazykových dovedností; 

 vyřešení bytových problémů; 

 rozvoje schopností cílové skupiny k samostatnému uplatnění v majoritní 

společnosti; 

 ovlivnění legislativního prostředí a společenské atmosféry v oblasti azylantů a 

cizinců; 

 minimalizaci konfliktů s majoritní společností (na úřadech prostřednictvím 

doprovázení, ve společnosti prostřednictvím etnických večerů, přednášek atd.); 

 zlepšení povědomí veřejnosti o problematice azylantů a cizinců pobývajících 

na území ČR. 

 

Cílovou skupinu sluţeb organizace tvoří cizinci, kteří jsou legálně usazeni v České 

republice a mají problémy s procesem integrace do nového prostředí, tj. zejména jejich 

omezená schopnost komunikace v českém jazyce, některé odlišnosti ve způsobu ţivota v 

soukromí i na veřejnosti a potíţe s orientací v právním a institucionálním systému ČR. 

Celý tým organizace se rozděluje na dvě pobočky Prahu a Ústí nad Labem. Toto 

rozdělení organizace se promítá v rozdílných stylech vedení poboček, jiné organizační 

kultuře a rozdílném projektovém zaměření. Z tohoto důvodu se práce soustředí na pobočku 

praţskou.  
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4.2. Organizační struktura 

Organizaci i přes změnu občanského zákona stále označuji právní formou 

občanského sdruţení (o. s.) a pracuji s jejími původními stanovami. Je to z toho důvodu, ţe 

transformace organizace na zapsaný spolek a poté ústav je časově náročná a v nynější době 

o. s. stále pouţívá. Aţ s těmito změnami se budou transformovat i stanovy organizace.  

Organizace má danou základní organizační strukturu, která popisuje jednotlivé 

orgány a jejich kompetence. Ve stanovách organizace jsou jmenovanými orgány valná 

hromada, výkonný výbor, ředitel a zástupce ředitele či potaţmo vedoucí druhé pobočky.  

Valná hromada je nejvyšším orgánem sdruţení, schází se minimálně jednou za 2 

roky a rozhoduje o zásadních změnách organizace a jejich stanov, schvaluje koncepci 

organizace, volí a odvolává členy výkonného výboru, jmenuje a odvolává ředitele a 

rozhoduje o zániku či o sloučení organizace s jiným sdruţením.  

Výkonný výbor volí a odvolává valná hromada, schází se minimálně dvakrát ročně a 

má za úkol schvalovat rozpočty, roční účetní uzávěrku a výroční zprávu, je tedy 

kontrolním mechanismem organizace. Kaţdodenní řízení a pruţné vedení organizace 

zajišťuje ředitelka sídlící v Praze, která řídí vedoucího i pobočky Ústecké.  

Organizační struktura PPI odráţí nutnost flexibility personálního zajištění při 

rozdělení organizace na dvě pobočky a při nutnosti personálního zajištění projektů, které se 

kaţdým rokem mění. V interním standardu organizace č. 9 je řečeno, ţe organizační 

struktura a počty zaměstnanců jsou v optimálním případě přiměřené druhu poskytované 

sociální sluţby, její kapacitě a počtu a potřebám osob. A dále, ţe struktura, počet 

pracovníků i jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám klientů a umoţňují 

naplňování standardů kvality sociální sluţby. V zařízení je zajištěn fungující systém 

zastupitelnosti v případě nepřítomnosti pracovníků v době nemoci, dovolených apod. 

Zařízení zajišťuje ochranu jejich osobních údajů, bezpečnosti atd., která se vztahuje na 

pracovníky v pracovněprávním vztahu. Bliţší pohled nám umoţňuje Obrázek č. 4. 
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Obrázek č. 4 Schéma organizační struktury organizace 

 

Zdroj: Interní standard organizace č. 9 

 

Ředitelka má na starosti celou organizaci, při čemţ je vedoucí pobočky praţské a 

zároveň řídí práci ředitele pobočky ústecké. Pod ředitele poboček spadají vedoucí úseků 

právního oddělení, sociálního oddělení, ekonomického oddělení a dále integračních a 

vzdělávacích aktivit. Praţská pobočka má celkem 16 zaměstnanců, z toho 6 sociálních 

pracovnic, 4 právníky, PR, Fundraisera, Vzdělávacího pracovníka, 2 ekonomy a 1 

manaţera projektu. 

 

4.3. Poskytované služby a aktivity 

PPI je dle registru poskytovatelů sociálních sluţeb [online, 24. května 2014] v oblasti 

odborného poradenství a to ambulantní formou s otevírací dobou od pondělka do čtvrtka 

s pátečním zavřeným administrativním dnem. Od těchto základních poskytovaných sluţeb 

se odvíjí další činnosti a aktivity organizace, ne zcela řízeně dle konceptu a plánu, ale spíše 

dle poptávky klientů a momentálních moţností organizace. Vţdy však všechny činnosti 

směřují k poslání organizace – integrace cizince. Mezi tyto činnosti spadají veškeré 

realizované projekty organizace, nově vzniklé sociálně-aktivizační sluţby a workshopy, 

dobrovolnická činnost a v neposlední řadě podnikání s realizací kurzů především českého 

jazyka. 
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Odborné sociální a právní poradenství 

Základními kameny činností organizace je poskytované sociální a právní 

poradenství, které se následně odráţí a splývá ve všech jeho dalších aktivitách a 

realizovaných projektech. Právní poradenství je zaměřeno na pobytová víza a povolení, 

zajištění legálního pobytu uţivatelů sluţeb či jejich rodinných příslušníků. Sociální 

poradenství dále s uţivateli pracuje na poli integrace těchto cizinců do české společnosti a 

týká se oblastí jako práce, bydlení, zajištění úřadů a finančních dávek, lékařské péče a 

vzdělání a to buď formou ambulantní, nebo terénní. 

 

Sociálně aktivizační služby 

PPI si v rámci svých poskytovaných sluţeb zaregistrovala sociálně-aktivizační 

sluţbu (SAS), v rámci které probíhají aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi. Na webových 

stránkách organizace tyto činnosti popisují: „S rodinami komunikujeme nejen o fungování 

české společnosti v oblasti rodinného ţivota a výkonu rodičovských práv a povinností. 

Rodinám poskytujeme pomoc při zabezpečování základních prostředků na ţivobytí, 

prostřednictvím dávek hmotné nouze, státní sociální podpory apod., při jednání se 

zdravotními pojišťovnami a zařízeními zdravotní péče, při vyhledávání zaměstnání nebo 

nového bydlení.  Na základě této sluţby rovněţ rozšiřujeme spolupráci se školami, 

pedagogicko-psychologickými poradnami a dalšími institucemi, které rodiny běţně 

vyuţívají.“ [online, cit. 26. května 2014] 

 

Dobrovolnická činnost 

Organizace v návaznosti na individuální potřeby uţivatelů sluţeb a v rámci svých 

poskytovaných sluţeb vyuţívá činnost a aktivity dobrovolníků. Ti mají ve svém působení 

moţnost vyuţít vlastní iniciativu a nápady, jak pracovat s cílovou skupinou PPI. Vţdy však 

s ohledem na poslání organizace, aby jejich činnosti vţdy směřovali k integraci uţivatelů 

sluţby. Dobrovolníci jsou většinou dobrým spojovacím článkem mezi poskytovanou 

ambulantní sluţbou a individuální prací s klientem v jeho přirozeném prostředí, kdy tito 

uţivatelé mají zároveň moţnost učit se o rozdílnosti hodnot kultury své a majoritní a to 
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zcela přirozenou a nenásilnou formou. Další formou dobrovolnictví je pak skupinová práce 

například vzdělávací v PC dovednostech nebo prostřednictvím zmíněných workshopů.  

 

Podnikání 

Ve snaze o alespoň částečnou finanční samostatnost od veřejného financování 

prostřednictvím dotací si organizace zavedla podnikání a to v podobě jazykové školy 

Czech In. Tento podnik je zcela nezávislý od fungování PPI a podniká v realizování 

jazykových kurzů především pro cizince a je jediným zdrojem samofinancování poradny. 

Finanční situace je podrobněji rozebrána ve finanční analýze na straně 49. 

 

4.4. Nynější situace a problémy organizace 

Poradna pro integraci prochází od ledna roku 2014 transformací, kdy se místo 

občanského sdruţení stává ústavem. Tato změna zasáhla novým občanským zákoníkem 

všechny NNO stejného typu. Jde především o změnu právní a administrativní, v důsledku 

čehoţ bude vedení organizace vytvářet nové stanovy organizace, které jiţ budou obsahovat 

nové znění poslání, vize a hodnot, které byly v rámci strategického poslání redefinované. 

Kmenová činnost organizace a aktivity organizace zůstanou dle prohlášení ředitelky 

organizace po transformaci sluţeb neměnné. 

Činnost organizace je dle interních dokumentů a stanov zaloţena na realizaci 

sociálního a právního odborného poradenství a dále prostřednictvím realizace projektů. Dle 

výroční zprávy organizace minulý rok 2013 PPI rozjíţděla 3 nové projekty, u kterých bylo 

zapotřebí najmout personál a zajistit tak jejich personální obsazenost a moţnost realizace. 

Organizace se tedy rozrostla a vznikla potřeba větších prostor. Stěhování proběhlo minulý 

rok v létě 2013 a od té doby je činnost organizace stabilizována, dokud projekty neskončí. 

Tento realizační koloběh projektů, kdy není nikdy jisté jejich pokračování, způsobuje 

personální nestabilitu a neudrţitelnost projektů.  

 S touto nestabilitou je spojena i nejistota finanční. Jako velká část neziskového 

sektoru poskytující sociální sluţby je dle finančních zpráv PPI závislá na veřejném 

financování z dotačních zdrojů, kdy jakýkoli výpadek těchto zdrojů či neschválení 

projektů, o které bylo ţádáno, znamená pro organizaci významné ohroţení její existence. 
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S touto problematikou je propojen fakt, ţe organizaci chybí zdroj samofinancování. Dosud 

má PPI jiţ zmíněné podnikání Czech In, který dle finančních zpráv z roku 2012 organizaci 

zajišťuje 5,4 % jejího financování. Této problematice je věnována finanční analýza na 

straně 46. 

Organizace v současné době má povinnost zaregistrovat v rámci svých 

poskytovaných sluţeb agenturu práce, která obsahuje specializované kariérní poradenství a 

poradenství při začátcích podnikání. V důsledku této závaţné změny a zmíněné závislosti 

na veřejných dotacích, ředitelka jiţ zajistila proškolení části zaměstnanců a zároveň 

uvaţuje nad moţností částečného zpeněţení poskytovaných sluţeb. Tedy ţe by základní 

právní a sociální poradenství bylo stále zdarma, ale specializované individuální činnosti by 

bylo jiţ zpoplatněné. 

Kromě závislosti na státních, respektive evropských dotacích, je organizace závislá i 

na vládní koncepci přístupu k cizincům, od čehoţ se odvíjí i výše dotací na tento typ 

sociálních sluţeb. Tento koncept stanovuje nejen zmíněnou výši financí, která je rozdělena, 

ale také legislativní rámec práce a přístup práce a přijímání cizinců. Tento koncept výrazně 

ovlivňuje velikost cílové skupiny a její sloţení dle mnoţství udělovaného typu pobytu. 

V návaznosti na velikost cílové skupiny a konkurenci v působení sociálních sluţeb 

na poli cizinecké problematiky se organizace slučují v pracovních platformách a 

konsorciích, kde se účastní i PPI. Organizace je také vedením zastoupena na krajích 

v rámci komunitního plánování města Ústí n. L., Beroun a Nymburk.  Na druhou stranu má 

problémy s navázáním spolupráce s krajanskými spolky, které pracují se specifickými 

komunitami, jako jsou např. Vietnamci nebo Ukrajinci. 

Současnou situaci organizace také vystihují interní statistiky klientů sociálního a 

právního oddělení, které se kaţdoročně vytváří do výročních zpráv. Tabulky vyčíslují 

počet nových klientů za rok, počet proběhlých konzultací a přibliţná jejich témata za rok 

2013. V tabulce číslo 2 je výčet počtu konzultací sociálního poradenství, kdy je vidět i 

nárůst nových klientů v počtu 398. Právní oddělení s vedoucím Mgr. Liborem Kučerou 

udává celkový počet konzultací 1086, s počtem 518 klientů, ze kterých je 231 klientů 

nových. Za rok 2013 tedy PPI navštívilo 629 nových klientů. 
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Tabulka č. 2 Počet konzultací a klientů za rok 2013 

 

 

 

 

Pro srovnání s lety minulými udávám ještě tabulku č. 3 a tabulku č. 4 za leta 2011 a 

2012 týkající se počtu konzultací a nových klientů, kdy můţeme vidět srovnání a vývoj za 

tříleté období. Na základě těchto srovnání můţeme vidět rapidní nárůst konzultací a 

nových klientů z roku 2011 na rok 2012 s tím, ţe v roce 2013 je situace přibliţně podobná 

a udrţuje přibliţně stejné počty klientů s rokem 2012. Domnívající další nárůst klientů je 

očekáván za probíhající rok 2014 a to z důvodu nově realizovaných projektů, se kterými je 

spojen nábor klientů a práce s nimi. 

 

Tabulka č. 3 Počet konzultací a klientů za rok 2011 

Konzultace 2011 - sociální poradenství Praha 

Celkový počet konzultací* 2347 

Počet klientů v roce 2011 335 

Z toho počet nových klientů 135 

Z toho počet nových azylantů 23 

Zdroj: Interní materiály organizace výroční zprávy za rok 2011 

 

Tabulka č. 4 Počet konzultací a klientů za rok 2012 

Konzultace 2012 - sociální poradenství Praha 

Celkový počet konzultací* 3 112 

Počet klientů v roce 2012 705 

Z toho počet nových klientů 403 

Z toho počet nových azylantů 24 

Zdroj: Interní materiály organizace výroční zprávy za rok 2012 

 

 

 

Konzultace 2013 - sociální poradenství Praha 

Celkový počet konzultací* 3 116 

Počet klientů v roce 2013 707 

Z toho počet nových klientů 398 

Z toho počet nových azylantů 27 

Zdroj: Interní materiály organizace výroční zprávy za rok 2013  
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Následující tabulku č. 5 poskytla vedoucí sociální pracovnice Mgr. Andrea 

Předotová a ukazuje tematické zastoupení konzultací a stanovených zakázek klientů 

sociálního oddělení za rok 2013. Právní oddělení podobné údaje nemá, jelikoţ je zaměřené 

pouze na udělování povolení a víz. Tato tabulka bude vytištěna ve výroční zprávě za rok 

2013 a můţeme v ní vidět, ţe 33% klientů přichází řešit obecné smíšené otázky v oblasti 

integrace, na druhém místě se umístily zakázky s 18% v oblasti trhu práce a vyhledávání 

zaměstnávání a na třetím nejvyšším místě ve výši 11% jsou zakázky týkající se 

vyhledávání bydlení. S těmito zjištěnými oblastmi zakázek lze pracovat nadále ve 

vypisovaných výzvách a psaných projektech. 

 

Tabulka č. 5 Statistika klientů za rok 2013 

      

Počty zakázek: Praha 

obecné informace 445 

trh práce 207 

zajišťování bydlení a vybavení bytů 47 

zajišťování integračních bytů a jejich vybavení 79 

pomoc při hledání kurzů českého jazyka 6 

dluhy, exekuce a splátkový kalendář 29 

sociální dávky  81 

zdravotní pojištění 14 

důchody 16 

pobyt na území ČR  40 

doklady 39 

nostrifikace, vzdělání (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ) 35 

zdravotní problémy 14 

psychosociálních obtíže 25 

rodinné poradenství a rodinné právo 16 

finanční a materiální podpora 0 

aktivizace klienta 48 

kurzy ČJ 5 

státní občanství 2 

kurzy - ostatní 1 

Zdroj: Interní materiály výroční zprávy za rok 2013 
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5. Strategický plán organizace 

V důsledku zmíněných změn a problémů se ředitelka rozhodla, ţe je zapotřebí, aby 

růst a činnosti organizace probíhaly řízeně a plánovaně. Za tímto účelem vznikl tento 

strategický plán, který můţe poslouţit jakoţto mustr řízení a rozvoje i jiným NNO, které si 

prochází stejnou fází vývoje. 

 

5.1. Poslání, vize, hodnoty a cíle organizace 

V teoretické části managementu organizace jsem popsala, jaké jsou jeho základní 

kameny a to poslání, hodnoty a cíle. Co poslání je, na co dbát při jejím definování a jaké 

s tím mohou být spojené hodnoty. V následující části pracuji s konkrétním posláním 

Poradny pro integraci, o. s., popisuji její původní a redefinovanou podobu, na kterém se 

PPI shodla. 

 

Původní podoba 

Prvním momentem, kdy se organizace identifikuje se svým posláním, činností a cíli 

je při stanovení její právní formy. Na základě toho si organizace připravuje své stanovy. 

PPI měla místo poslání obecný cíl, který byl: pomáhat cizincům začlenit se do běžného 

života v české společnosti, najít si bydlení, práci nebo školu; tedy žít v České republice 

spokojený život. V interních stanovách organizace je cíl činnosti sdruţení a to: pomoci 

jednotlivcům, kterým byla v České republice udělena mezinárodní ochrana formou azylu 

nebo doplňkové ochrany, žadatelům o mezinárodní ochranu, a dlouhodobě usazeným 

cizincům v České republice (s povolením k trvalému pobytu, povolením k dlouhodobému 

pobytu, vízem k pobytu nad 90 dnů), s integrací do naší společnosti. Jelikoţ bylo toto znění 

nedostačující pro identifikaci a strategické plánování poradny, proběhla focus group celé 

praţské pobočky organizace, prostřednictvím kterého si PPI stanovila následující. 
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Redefinovaná finální podoba  

Dne 2. 4. 2014 proběhla první porada organizace za účelem redefinování poslání, 

stanovení vize a hodnot organizace. Porada byla řízená mou osobou, kdy jsem vyuţila 

metody focus group, které se účastnila ředitelka organizace Mgr. Monika Korábová, dále 

fundaiserka Veronika Tymová, ekonomka Ing. Monika Kyselová, PR manager Jakub 

Bureš, vedoucí sociálního oddělení Mgr. Andrea Předotová, projekt manager Bc. Radim 

Bělohlávek, sociální pracovnice Mgr. Mária Červeňová a Bc. Radka Matyásková a dále 

administrativní pracovnice Květa Vránová. V tomto sloţení se skupina shodla, ţe 

organizace musí mít poslání, které jasně říká od čeho tu organizace je a musí i 

nezainteresované veřejnosti jasně říct, k čemu organizace slouţí. Na začátku porady 

skupina sestavila poslání nové, které splňuje jmenované poţadavky. Nové poslání 

organizace je: Podpora legálně pobývajících cizinců s integrací do české společnosti. 

Nově skupina projednávala vizi organizace pro následující období, kterým by PPI 

chtěla rozšířit své poslání a směřovat tak poskytované činnosti i mimo své hlavní působení. 

Vize organizace nově je: Otevřená společnost, která zná a přijímá hodnoty i rozdílných 

kultur.  

V důsledku diskuze vyšlo najevo, ţe organizace poskytuje své sluţby nejen dle 

standardů kvality, ale i dle etického kodexu, kdy se prolínají hodnoty poskytování kvalitní 

a důstojné sociální sluţby. Stejná focus group si dále stanovila hodnoty, které jsou vţdy 

primární v realizaci všech činností a aktivit organizace a které si tak pojímá za zcela 

vlastní. Těmi hodnotami jsou: 

 Rovný přístup ke spolupráci s klienty.  

 Respekt k odlišnosti klienta. 

 Individualizace poskytovaných sluţeb. 

 Návaznost a propojení sluţby s dalšími organizacemi. 

 Přirozenost prostředí v práci s klientem. 

 

 

Všechny jmenované hodnoty se dost překrývají a doplňují. Rovný přístup a respekt 

k odlišnostem klienta je pro organizaci důleţitý, protoţe pracuje s cizinci, kteří jsou 

z odlišných zemí, vyznávají různé náboţenství a rozdílné kulturní hodnoty. Je důleţité 

všechny tyto rozdílnosti respektovat, nedělat mezi uţivateli sluţby rozdíly a snaţit se 
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maximálně individualizovat sluţby dle aktuálních potřeb kaţdého zvlášť. Navázat tak na 

potřeby klienta přicházející z organizace jiné, či pokud PPI poţadované sluţby 

neposkytuje, nasměrovat klienta na organizaci, která mu dokáţe potřeby naplnit. Poslední 

hodnota se týká schopnosti organizace pracovat s klienty nejen v prostorách organizace ale 

také v rámci terénní sluţby a v prostředí klienta, které je mu přirozené a příjemné. 

Následovné poskytované činnosti a aktivity praţské pobočky PPI by měly vycházet 

z této základní identifikace organizace a jejích strategických cílů, kterých chce ve 

strategickém období dosahovat. 

 

 

5.2. Externí analýzy organizace 

Pro ujasnění prostředí, ve kterém se organizace nachází a s jakými vlivy pracuje, 

vypracovala na druhém setkání dne 9. 4. 2014 focus group stejného sloţení jako dne 2. 4. 

2014 externí analýzy slouţící k uchopení jejího postavení a situace a na trhu. Tato porada 

probíhala řízenou diskuzí a věnovala se sestavení analýzy PESTEL a Modelu pěti sil. 

Výstupy z této porady jsem zpracovala do následujících tabulek. 

 

Analýza PESTEL 

 

Tabulka č. 2 PESTEL analýza PPI 

Faktory Vlivy Možná opatření 

P 

 

Politické 

Koncepce vlády k práci a přijetí 

cizincům. 

Program EU 2014-2020 a s tím 

vypisování výzev. 

Migrační vlny způsobené 

politickou situací ve světě. 

Rozvoj sociálního podniku a 

samofinancování poradny ke 

zvýšení nezávislosti na veřejných 

dotacích. 

Sledování mezinárodní politické 

situace a realizace případných 

sbírek za účelem pomoci dané 

skupině. 
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E  

 

Ekonomické 

Objem financí v EU programu 

rozdělených do výzev. 

Objem financí státního 

rozpočtu pro práci s cizinci. 

Systém přerozdělování financí. 

Opět zvýšení nezávislosti na 

veřejných zdrojích financování.  

Rozvoj individuálního a 

korporátního fundraisingu. 

S 

 

Sociální 

Příchozí migrační vlny cílové 

skupiny. 

Xenofobní majoritní společnost 

ovlivňující činnost a aktivity 

poradny. 

Sociokulturní hodnoty 

majoritní veřejnosti. 

Flexibilní reakce na migrační vlnu 

prostřednictvím spolupráce 

s dalšími NNO pracující s cílovou 

skupinou. 

Realizace vzdělávacích a 

volnočasových aktivit pro cílovou 

skupinu i majoritní společnost 

s účelem rozvoje vzájemné 

tolerance a podvědomí. 

T 

 

Technologické 

Bariérový přístup budovy. 

Finanční náročnost IT 

technologií. 

Málo parkovacích míst pro 

klienty i pracovníky. 

Aktualizovat poskytovatele IT dle 

výhodných nabídek (neustrnout). 

Vyjednávání s provozovatelem 

prostor o moţnostech zakoupení 

plošiny. 

E 

 

Environmentální 

Moţnost povodní. Málo časté a nepravděpodobné pro 

naši kancelář ve 3. Patřena 

Praze1pro zajišťování jakýchkoli 

opatření. 

L 

 

Legislativní 

Nový občanský zákoník. 

Nový cizinecký zákon. 

Nové programové období EU 

2014-2020. 

Vzdělávání právníků organizace 

v novém právu. 

Sledování aktuálních výzev a 

informací fundraisingovým  

oddělením. 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Na základě ujasnění moţných vlivů ve vybraných oblastech jmenovaná skupina 

vymyslela i opatření, s jakými můţe pracovat, aby sníţila rizika případného negativního 

dopadu. Daná konkrétní opatření byla rozdělena mezi kompetentní pracovníky, kterých se 

oblast týká. Následující externí Model pěti sil se v určitých oblastech potkává a dodává 

další vlivy, se kterými organizace pracuje. 

 

Model pěti sil 

Klasický Porterův model pěti sil je zaměřen na minimalizaci rizik organizace, která 

vstupuje do odvětví a zcela se nehodí pro neziskovou organizaci poskytující sociální 

sluţby. Proto jsem nahradila Porterovy vlivy těmi, které skutečně odpovídají situaci 

organizace a se kterými se PPI potýká. 

 

Tabulka č. 3 Model pěti sil 

Číslo Vlivy Konkrétní projevy 

1  

Vypisované výzvy 

v rámci veřejného 

financování 

Financování organizace je zcela závislé na vypisování 

výzev operačních programů (OP) a pasováním projektů 

na dotace, které organizace můţe získat a posléze 

realizovat. Samotnými výzvami je nejen organizace 

limitovaná v poskytování svých sluţeb, ale stejně je 

limitovaná i její konkurence. Plněním výzev se limituje 

moţnost jedinečnosti na trhu a naopak se stává, ţe 

konkurence se setkává v nabídce poskytovaných sluţeb 

dle zrovna otevřených prioritních os OP. Řešením je 

úspěšné vymezení se v konkurenčním prostředí 

prostřednictvím nalezení jedinečnosti organizace a 

dobrého jména a posílení podnikání s vidinou sniţování 

závislosti na veřejných rozpočtech. 
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2  

Dobrovolníci 

Dobrovolnická činnost je provozována na základě 

poptávky cílové skupiny, zatím v rámci individuální 

práce. Řízení dobrovolníků je nekoordinované, nemá na 

kaţdodenní chod organizace velký vliv. Pouze doplňuje 

hlavní odbornou poradenskou činnost organizace o 

individuální neodbornou spolupráci v přirozeném 

prostředí klientů. 

3  

Veřejnost 

Majoritní veřejnost ovlivňuje organizaci v přijetí cílové 

skupiny a je zapotřebí s ní pracovat. PPI si klade mimo 

jiné za cíl seznamovat majoritní společnost s cizineckou 

problematikou, zapojovat ji do svých volnočasových 

aktivit a workshopů. PPI hledá cesty v oslovování 

veřejných i soukromých dárců a sponzorů 

prostřednictvím Fundraisingové  kampaně Rodina spolu a 

práce PR oddělení. Odbornou veřejnost chce PPI 

vzdělávat v práci s cizincem za účelem prevence 

diskriminace cílové skupiny a koordinování práce 

s klientem. 

4  

Konkurence 

Pro vysokou konkurenci na území Prahy se NNO dohodly 

na spolupráci prostřednictvím pracovních platforem a 

konsorcií sociálních pracovníků. Spolupráce se týká 

návaznosti sluţeb pro klienty a doporučování 

konkurence, pokud organizace sama poţadovanou sluţbu 

neposkytuje. Pro PPI je důleţité vymezit se mezi 

konkurencí. 

5  

Politické a legislativní 

vlivy 

Kromě jmenované závislosti na státních respektive 

evropských dotacích je organizace závislá i na vládní 

koncepci přístupu k cizincům, od čehoţ se odvíjí i výše 

dotací na tento typ sociálních sluţeb. Vládní koncepce 

pro integraci cizinců ovlivňuje nejen rozdělovanou výši 

financí, ale také legislativní rámec práce a přístup k 

přijímání cizinců. Tento koncept výrazně ovlivňuje 
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udělování pobytových víz na území a potaţmo sloţení a 

velikost cílové skupiny. 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Analýza PESTEL a Model pěti sil se setkaly v několika oblastech, čímţ vznikl 

prostor pro doplnění informací a rozpracování vlivů, se kterými se organizace potýká a 

pracuje s nimi. 

Výstupy z obou analýz se shodují na nutnosti rozvoje finanční samostatnosti 

organizace prostřednictvím podnikání a rozvoje fundraisingové kampaně. Organizace v 

důsledku zákonné povinnosti zřídit agenturu práce v současné době zvaţuje moţnost 

rozvoje a specializace v oblasti kariérního poradenství a podnikání, při čemţ by byly 

specializované sluţby poradny následně zpoplatněné. Případné zpoplatnění by se týkalo 

především jiţ silně specializovaných sluţeb, které jsou v komerční sféře běţně placené. 

Tím by PPI zvýšila objem svým volných financí. Tato specializace by se týkala sociálního 

oddělení i právního oddělení, kdy by organizace musela jasně vymezit rozsah sluţeb 

zdarma a sluţeb specializovaných. 

Organizace by se měla soustředit na poskytované sociálně aktivizační sluţby, zacílit 

svou práci na jejich rozvoj a zvýšení kapacity klientů v tomto směru. Tím bude reagovat na 

potřeby cílové skupiny integrace a propojení práce s hodnotami majoritní společnosti a 

podpoří tím poznání vzájemných socio-kulturních hodnot obou společností. 

Z analýzy Modelu pěti sil vyplynula potřeba organizace zaměřit se a propojit práci 

PR oddělení s vlivem práce organizace navenek, tedy přenesení dobré praxe mezi 

odbornou veřejnost prostřednictvím vzdělávacích aktivit a pracovat tak i se společností 

majoritní. 

Další potřeba, která vyšla najevo, je potřeba vymezení se mezi konkurencí, tedy 

vyjasnění odborné i laické veřejnosti, v čem PPI vyniká vůči organizacím ostatním a 

zaměření tímto směrem také fundraising a PR akce. 

V důsledku analýz se jako nutné ukázala potřeba neustálého vzdělávání zaměstnanců 

a udrţování jejich aktuálního přehledu o zákonech, politických strategiích Evropské Unie a 

státu, v poradenství, aby poskytovali aktuální informace a zůstávali flexibilní ve své práci. 
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Na základě vysvětlení vlivů i v oblasti dobrovolníků je nutná změna v řízení a vyuţití 

jejich práce, zkoordinování vzájemných činností a vyuţití potencionálu jejich práce. 

 

Analýza konkurence 

I mezi NNO pracujícími s cizinci je vysoká konkurence a poskytování jejich sluţeb 

je odlišné pouze v maličkostech. Bývá to poslání organizace, sloţení cílové skupiny nebo 

variace poskytovaných sluţeb, coţ beru na zřetel jakoţto důleţitá kritéria analýzy 

konkurence, která mě zajímala a s jakými jsem nadále pracovala. Na základě těchto 

stanovených kritérií a analýzou registru poskytovaných sluţeb, dostupných výročních 

zpráv organizací, jejich webových stránek a informačních materiálů, řadím mezi hlavní 

konkurenty v Praze a Středočeském kraji Integrační centrum Praha (ICP), Centrum pro 

integraci cizinců (CIC), Sdruţení pro integraci a migraci (SIMI), Organizace pro pomoc 

uprchlíkům (OPU), Evropskou kontaktní skupinu (EKS), InBázi a Metu o. s.. 

Největším konkurentem dle stanovených kritérií, je obecně prospěšná společnost 

ICP zaloţená hlavním městem Prahou, a to počtem pěti praţských poboček. Věnují se 

především sociálnímu a právnímu poradenství. Oproti PPI vyuţívá ICP terénní práci při 

nabízení svých sluţeb a vyuţívá interkulturní asistenty, které PPI k dispozici nemá. 

Rychlým tempem tak za podpory hl. m. Prahy získali silnou základnu cílové skupiny. ICP 

je partnerem PPI v poskytování poradenství, kdy PPI na několik dnů v týdnu jim poskytuje 

své pracovníky, aby pracovali na jejich pobočce Pankrác. Avšak cílová skupina ICP je 

zaměřena pouze na cizince s uděleným trvalým pobytem, čímţ vzniká prostor pro práci 

ostatních organizací. 

Rozšířenou organizací po celém Středočeském kraji a s pobočkou i v Praze je CIC 

věnující se pouze sociálnímu poradenství, avšak se silnou základnou poskytovaných 

sociálních sluţeb. Ty se dle jejich portfolia sluţeb zaměřují na vzdělávání jazyků a 

poskytování kariérního a profesního poradenství. Jako jediní mají nízkoprahové jazykové 

kurzy a jsou nejčastěji působící organizací ve Středočeském kraji. Dle stanovených kritérií 

tato organizace patří mezi silnou konkurenci na trhu. 

SIMI je dle kritérií organizace dost podobná PPI, taktéţ poskytují sociální a právní 

poradenství s posláním integrace cizinců, jejich cílová skupina je bohatší o cizince 

s ilegálním pobytem na území ČR a mají personální zázemí pro poskytování právních rad. 

Mají jednu pobočku na území Prahy. 
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OPU je známou organizací pracující nejen se všemi cizinci, ale také s ţadateli o 

udělení mezinárodní ochrany. Mají kvalitní PR získané prací a angaţovaností ředitele 

organizace JUDr. Martina Rozumka na právním poli práce s cizinci. Poskytují právní a 

sociální poradenství a také pomáhají zasaţeným při mezinárodních konfliktech. 

EKS není typickou konkurenční organizací, avšak působí na trhu kariérového 

poradenství a podpory při změně zaměstnávání a v tomto směru nabízí podobné sluţby, 

jako PPI realizuje své projekty.  Avšak nejsou zaměřeni pouze na cizince a tím nejsou 

výrazně omezujícím konkurentem na trhu. 

InBáze je organizace poskytující sociální a právní odborné poradenství a zároveň se 

soustředí na terénní práci prostřednictvím interkulturních asistentů a pořádáním sociálně 

aktivizačních činností. Jsou aktivní při pořádání workshopů a prostřednictvím projektu 

úspěšně rozjeli sociální podnik v oblasti Ethnocateringu. Tato organizace patří mezi 

přímou konkurenci PPI. 

Meta – společnost pro příležitost mladých migrantů i přes své jméno má za 

cílovou skupinu všechny cizince, avšak soustředí se především na vzdělávací aktivity a 

kurzy. Jejím posláním je aktivně přispívat k nastavování a zkvalitňování podmínek 

podporujících rovné příleţitosti migrantů, a to především v oblasti vzdělávání, které je 

jednou z podmínek úspěšného začleňování cizinců do společnosti [webové stránky online, 

4. června 2014]. Tím se realizované činnosti této organizace liší, avšak poskytované sluţby 

se částečně překrývají v profesním poradenství, coţ Metu řadí mezi konkurenty PPI. 

Jako východisko při dané konkurenci můţe být poskytování sluţeb a realizace 

projektů, které ostatní organizace nemají, nebo spolupráce. První moţnost silně omezují 

výzvy, které jsou pro všechny organizace stejné (ať je vyuţijí či ne). To způsobuje, ţe 

následně na stejné výzvy jsou realizované stejné nebo podobné projekty, které si 

organizace napsaly. Na vlastní nezávislou činnost, kterou se organizace mohou vymezit, 

jsou zapotřebí volné finanční zdroje, které u neziskových organizací závislých na 

veřejných zdrojích není snadné získat. Druhá varianta spolupráce probíhá na bázi 

konsorcia sociálních pracovníků, kdy si organizace mají moţnost říct novinky a potřeby, a 

na bázi spolupracujících platforem při řešení aktuálních problémů. 
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5.3. Interní analýzy organizace 

Dle popisu v teoretické části práce, interní analýzy slouţí organizaci k uvědomění a 

uchopení svých zdrojů, zda jsou dobře vyuţity nebo se dají alokovat lépe. Za tímto účelem 

byla v této části zpracována analýza prověření organizačních zdrojů a analýza portfolia 

sluţeb. 

 

Prověření organizačních zdrojů  

Účelem této části je zjistit, „… jak velký objem zdrojů má podnik k dispozici a do 

jaké míry se jedná o zdroje jedinečné a nenapodobitelné.“ (Kovář, 2008 : 148) Organizace 

si pro tuto analýzu vymezila základní oblasti svých zdrojů a to fyzické, lidské, finanční a 

nehmotné. Jako jediná analýza nebyla vytvářena týmovou prací, ale dělala jí ředitelka 

organizace sama. Výstupy analýzy následně rozeslala mailem celé pobočce. K analýze se 

následně vyjádřila a připomínkovala ji MA. Veronika Tymová, jakoţto fundraiser, 

ekonomka organizace Ing. Monika Kyselová a vedoucí sociální pracovnice Mgr. Andrea 

Předotová. V následující části jsou prezentované výstupy analýzy. 

 Fyzické zdroje – organizace sídlí v pronajatých prostorách, proto nevlastní 

ţádné budovy ani byty. Má tak k dispozici dvě patra, která se dělí na vedoucí – 

ekonomické oddělení a poté sociální – právní oddělení. Nachází se v centru 

Prahy na okraji Opletalovy ulice a Václavského náměstí, s čímţ jsou spojené 

vysoké provozní náklady. Pronajaté prostory jsou vybavené vlastním zařízením 

jak bytovým tak výpočetním v podobě počítačů, kopírek a kancelářské 

techniky. Organizace má své auto vyuţívané pro práci ve Středočeském kraji. 

 Lidské zdroje – Organizace má v současné době 35 kmenových zaměstnanců 

(počítány jsou obě pobočky Praha a Ústí n. L.) s pevnou organizační strukturou 

a náplněmi práce. Praţský tým je věkově rozloţen mezi 25 – 36 let a silně 

poután organizační kulturou. Má odborníky v oblasti cizineckého práva i 

odborné sociální pracovníky, tým je společně dynamický a kreativní. 

Zaměstnanci mají prostor odvádět svou práci samostatně a zároveň mohou své 

kroky a problémy konzultovat s vedením jak individuálně tak během 

pravidelně probíhajících porad týmu. 
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 Nehmotné zdroje - Organizace působí na trhu NNO v oblasti pomoci cizinců 

jiţ od roku 1997, má letité zkušenosti a získané know-how v psaní 

projektových ţádostí. Je zapojena do činnosti řady pracovních skupin, které 

mohou připomínkovat legislativu v této oblasti. Mezi zmíněné pracovní 

skupiny patří Konsorcium sociálních pracovníků neziskových organizací a 

Rada vlády. 

 

 Finanční zdroje – Finanční zdroje organizace byly zmíněny jiţ v popisu její 

současné situace a dále v analýzách PESTEL a Modelu pěti sil. V  této analýze 

pracuji s poskytnutými tabulkami ekonomického oddělení a konkrétními čísly, 

které jsou zveřejněny ve výroční zprávě za rok 2012 a byly součástí účetní 

uzávěrky za daný rok. Poskytnutá čísla ukazují finanční zdroje za rok 2012, 

výši výnosů organizace za daný rok a také náklady, se kterými se organizace 

potýkala. Podrobnější komentář je uveden pod tabulkami. 

 

Tabulka č. 2 Výnosy dle projektů a darů 2012 

Projekt Výše příspěvku 

MV ÚL 500 000,00 

MPSV ČR 494 000,00 

Kraj ÚL 100 000,00 

Nesst 98 905,00 

RWE 50 000,00 

Magistrát Praha 80 000,00 

MPSV ÚL 737 000,00 

Magistrát ÚL-S 205 000,00 

Magistrát ÚL-A 40 000,00 

OP LZZ 571 057,18 

MPSV ÚL-A 389 000,00 

EUF 11-07 267 957,27 

EUF 11-08 180 893,40 

Magistrát ÚL-BP 90 000,00 

MŠMT 321 836,00 

Magistrát ÚL- etnické 

večery 20 000,00 

Chomutov BP 25 000,00 

Severočeské doly BP 15 000,00 

OP LZZ - M 1 195 436,08 
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OP LZZ - Ř 1 139 464,92 

EUF 10-02 365 245,24 

EUF 10-03 325 501,59 

EIF 11-04 IC 519 020,00 

EIF 11-45 IC 4 149 036,68 

EIF 11-28 BP 1 057 102,90 

Sponzorské dary 263 365,00 

  Celkem výnosy 13 199 821,26 
Zdroj: Příloha účetní uzávěrky 2012 

   

Tabulka č. 3 Výnosy organizace celkem 

Přehled výnosů v roce 2012 v CZK stav v CZK 

Trţby z prodeje sluţeb 743 000 

Trţby za prodané zboţí 7 000 

Ostatní výnosy celkem 32 000 

Přijaté příspěvky + sponzorské dary 13 200 000 

  Výnosy celkem 13 982 000 
Zdroj: Výroční zpráva organizace za rok 2012 

 

Po odečtení sponzorských darů z výnosů projektů vidíme, ţe je organizace z 92,5% 

s výší 12 936 456,- Kč závislá na veřejných dotacích. Druhou částku výnosů tvoří z 5,4% 

získané vlastní trţby z podnikání jazykové školy Czech In a dále z 1,8% tvoří sponzorské 

dary. Zbylou hodnotu 0,2 % tvoří ostatní výnosy. Další částí finanční analýzy organizace 

jsou náklady organizace. 

 

 

Tabulka č. 4 Náklady organizace za rok 2012 

Náklad Kč 

Spotřeba materiálu 804 000 

Spotřeba energie 8 000 

Prodané zboţí 7 000 

Opravy a údrţby 53 000 

Cestovné 125 000 

Náklady na reprezentaci 2 000 

Ostatní sluţby 1 468 000 

Mzdové náklady 7 201 000 

Ostatní daně a poplatky 8 000 

Jiné ostatní náklady 3 187 000 
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Poskytnuté členské příspěvky 489 000 

Odpisy 79 000 

  Celkem náklady 13 431 000 
Zdroj: Výroční zpráva organizace za rok 2012 

 

 

Největším nákladem organizace jsou mzdy, které tvoří 53,6%. Ostatními náklady 

jsou zde brány provozní náklady, které tvoří 23,7% a odběr sluţeb ve výši 10,9%. Z těchto 

výročních tabulek a interních účetních dokumentů za rok 2012 vyplývá, ţe organizace je 

z 92,5% závislá pouze na veřejných dotacích a její trţby z prodeje vlastních sluţeb a 

výrobků jsou pouze ve výši 5,4%. Z těchto výnosů pak 88,2 % jde pouze do mezd a 

běţného provozu organizace. 

Jak jiţ bylo uvedeno v popisu současné situace organizace, tato finanční závislost na 

veřejných dotacích způsobuje organizaci finanční nestabilitu a nejistotu v dlouhodobém 

plánování, jelikoţ nikdy není jisté, jaké výzvy budou daný rok vypsány a s jakým objemem 

financí můţe organizace počítat. Organizace se musí v co nejvyšší míře snaţit o zvýšení 

samofinancování, které zajistí její vyšší stabilitu v personalistice. 

 

Portfolio organizace 

V charakteristice organizace jsem se dotkla i poskytovaných sluţeb, které v rámci 

analýzy portfolia v této části blíţe rozvádím. Jak jiţ bylo řečeno, PPI poskytuje odborné 

sociální a právní poradenství a to buď neřízeně dle finanční zprávy organizace pod finanční 

záštitou MPSV nebo prostřednictvím realizovaných projektů financovaných nejčastěji ze 

Strukturálních fondů EU. Tuto část dále věnuji projektům, které jsou i dle výroční zprávy 

organizace, hlavním a nejsilnějším zdrojem financování organizace. V následující části 

čerpám z interní projektové dokumentace, standardů kvality a webových stránek 

organizace. 
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Sociální poradenství 

Poskytuje šest sociálních pracovnic ambulantně v prostorách organizace nebo po 

předchozí domluvě je moţnost poradenství v domácím prostředí. Sociální pracovnice 

nabízejí odborné sociální poradenství a terénní asistenci na úřadech a v dalších institucích, 

ve kterých klientovi hrozí jazyková bariéra. S právním poradenstvím se jedná o klíčovou a 

hlavní poskytovanou sluţbu především v oblastech: vyřizování dávek státní sociální 

podpory či dávky sociální péče a hmotné nouze, asistence při hledání zaměstnání či 

bydlení, informační servis o sociálním systému ČR, asistence při jednání s úřady v ČR, 

asistence při zajišťování zdravotního pojištění a péče, pomoc v oblasti vzdělávání. Tyto 

kmenové sluţby se prolínají ve všech realizovaných projektech. 

 

Právní poradenství 

Organizace nabízí bezplatné právní poradenství, které je poskytované pouze 

ambulantní formou a to právním oddělením. Ve váţných případech právník poskytuje 

terénní asistenci a zastoupení u soudu. Nejčastěji řeší situace: informování o právním 

systému v České republice, konzultace a zastupování klienta právníkem v 

občanskoprávním řízení, konzultace či pomoc právníka při správním řízení, vzdělávací či 

přednášková činnost. Její činnost provozují dva právníci na plný úvazek, třetí právník na 

poloviční úvazek a čtvrtý na úvazek částečný. 

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Organizace má vedle odborného poradenství zaregistrovanou sociálně aktivizační 

sluţbu, která je zaměřená na rodiny cizinců ţijící v ČR. V převáţné části se jedná o matky 

samoţivitelky a jejich děti, výjimkou ale nejsou i rodiny úplné. Aktivity pořádají Mgr. 

Mária Červeňová a Bc. Radka Matyásková, která mi písemnou formou poskytla následující 

informace. Pro rok 2014 nedostala ţádné finanční dotace z MPSV a vzhledem k tomuto 

faktu jsou moţnosti rozvoje sluţby na rok 2014 velmi omezeny a budou tedy vycházet 

převáţně z aktivit zajišťovaných kmenovými zaměstnanci PPI a dobrovolníky. 

Organizaci se podařilo z vlastních zdrojů finančně zajistit psycholoţku, která od 

června 2014 vede tzv. Dámský prostor. Jedná se o aktivitu, která je určena pouze ţenám – 

matkám, které mají moţnost věnovat se „své roli ţeny“. Pro jejich děti je po tento čas 

zajištěno hlídání v místě. Psycholoţka v rámci setkávání pomáhá nastolovat témata, o 

kterých chtějí ţeny mluvit, a hlavně ošetřuje pocit bezpečí v rámci skupiny. Ţeny se 
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mnohdy dostanou ve svých rozhovorech i k nelehkým tématům o tom jaké je to ţít v jiné 

zemi, v jiné kultuře, bez rodiny, apod. Z těchto důvodů je přítomnost odborníka důleţitá. 

Stěţejní aktivita pro tento rok 2014 je tedy Dámský prostor. 

 Sluţba má vizi věnovat se i dětem ze zapojených rodin. Sluţby pro děti jsou 

plánovány ve formě volnočasových – finančně nenáročných aktivit. Aktivity bude 

koordinovat sociální pracovník, například na červen 2014 je jiţ naplánován výlet pro děti 

na Petřín. Volnočasové aktivity by se měly opakovat vţdy jednou měsíčně a to v takové 

formě, aby finančně nezatěţovaly rodiče dětí. Tzn. poznávání míst v Praze a v jejím 

blízkém okolí, na kterých není zapotřebí platit vstupné. 

 

Dobrovolnická činnost 

Dle předchozího popisu poskytovaných sluţeb PPI poskytuje i sluţby dobrovolníků, 

které se soustředí především na individuální práci s klientem v jeho přirozeném prostředí 

domova a to v oblastech doučování dětí, pomoc při vzdělávání a rekvalifikacích, asistence 

při výchově dětí a jejich volnočasové náplni. Dobrovolníci mohou být částečně napojeni na 

sociálně aktivizační činnosti organizace nebo pracovat samostatně. Sami si vybírají pole 

své působnosti dle preference typu pomoci. Dobrovolníky organizuje sociální oddělení a 

realizuje vzájemné setkávání a vzdělávání dobrovolníků. 

 

Podnikání 

Realizace jazykových kurzů pro cizince je předmětem podnikání organizace ve snaze 

o získání vlastního zdroje financí a má je na starosti vzdělávací pracovnice organizace. 

Jsou rozvrţeny podobně jako ve školním roce, tedy na dvě pololetí a mají několik 

jazykových úrovní. Jedná se především o jazykové kurzy českého jazyka, ale v nabídce je i 

jazyk anglický, francouzský a španělský dle momentálního zájmu skupiny. Vyučování 

probíhá buď ve skupinách, nebo individuálně v domově klienta. Kurz je v hodinové dotaci 

34 lekcí s cenou 100,- Kč za jednu lekci. Poslední měsíce má na starosti řízení těchto 

aktivit pouze jedna osoba Kristýna Kratochvílová pracující na částečný úvazek, která 

momentálně nemá časové moţnosti pro navyšování kapacit realizovaných kurzů. 

Organizace by chtěla rozšířit působnost a kapacity podnikání, aby došlo k navýšení 

finančních účelově nevázaných výnosů. 
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Realizované projekty 

EUF Otevřete dveře V. a Adaptace v novém domově V. 

Doba realizace: 1. 7. 2013 - 30. 6. 2014 

Místo realizace: Hl. město Praha, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Královehradecký 

kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj 

Realizátor:  Poradna pro integraci, o.s., 

Financování: z prostředků Evropského unie a státního rozpočtu ČR na základě 

programu Evropského uprchlického fondu  

Stručné shrnutí:  

Projekt pomáhá lidem, kterým byl v ČR udělen azyl nebo doplňková ochrana, s jejich 

začleněním do české společnosti. Jeho podstatou je zvýšit nabídku vhodného integračního 

bydlení v rámci Státního integračního programu, která v současnosti neodpovídá poptávce. 

Dalším souvisejícím cílem projektu je zvyšování informovanosti zástupců obcí a měst i 

široké veřejnosti o situaci a problémech integrace azylantů v oblasti bydlení. Navazující 

projekt nabízí klientům pomoc se začleněním do místní společnosti po jejich nastěhování 

do nového bydliště. Tato podpora je klientům poskytována po dobu 6 měsíců. Podstatou je 

naučit klienty orientovat se v novém prostředí a pomoci jim překonat počáteční nejistotu 

prostřednictvím sociálně-právního poradenství, asistence a pomoci při komunikaci s úřady 

a institucemi, zejména v oblasti sociálních dávek, lékařské pomoci, vzdělávání a 

zaměstnávání. 

 

OPPA Podpora legálního a kvalifikovaného zaměstnání cizinců v Praze 

Doba realizace:  1. 3. 2013 – 31. 12. 2014 

Místo realizace:  Praha 

Financováno:   Evropský sociální fond, Operační program Praha adaptabilita 
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Stručné shrnutí: 

Projekt se zaměřuje na podporu začleňování znevýhodněných cizinců ze třetích zemí na trh 

práce na území Prahy. 

Sada podpůrných aktivit probíhá ve čtyřech cyklech, které zahrnují: 

 Diagnostiku a stanovení individuálního plánu práce. 

  Komplexní poradenský program. 

 Doplňující vzdělávací kurzy, které jsou pro začlenění na trh práce 

nevyhnutelné (kurz češtiny, pracovního minima, motivační a sebeprezentační 

kurzy). 

 Individuální psychologickou podporu. 

 Podporu při získávání pracovního uplatnění, včetně vytváření pozitivního a 

otevřeného prostředí na trhu práce pro zaměstnávání cizinců přímým 

oslovováním zaměstnavatelů. 

 

Motivace zaměstnavatelů k zaměstnání cizince je podpořena i pomocí mzdových 

příspěvků, které jsou poskytovány max. 4 měsíce a které jsou postupně sniţovány. 

Realizací aktivit bude zajištěn posun v zaměstnání cizinců, v jejich integraci do většinové 

společnosti i na trh práce, pomohou jim najít legální zaměstnání nebo zaměstnání s vyšší 

kvalifikací. 

 

OPLZZ Legální a kvalifikovaná práce pro cizince ve Středočeském kraji 

Doba realizace:  1. 1. 2013 – 30. 6. 2015 

Místo realizace:  Středočeský kraj 

Financováno:  Evropský sociální fond, Operační program Lidské zdroje a 

zaměstnanost 

Stručné shrnutí: 
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Projekt se zaměřuje na podporu skupiny znevýhodněné na trhu práce – cizinců ze třetích 

zemí (azylantů, imigrantů) ze Středočeského kraje. Celkem je podpořeno 80 osob z cílové 

skupiny.   

Sada podpůrných aktivit probíhá ve čtyřech cyklech, které zahrnují: 

 Vyhodnocení motivace, pracovních zkušeností a kvalifikace kaţdé zapojené 

osoby a vytvoření individuálního plánu podpory a zapojení do projektu. 

 Realizace komplexního poradenského programu 

 Realizace doplňujících vzdělávacích kurzů, které jsou pro začlenění na trh 

práce nevyhnutelné (kurz češtiny, pracovního minima) 

 Individuální psychologická podpora 

 Podpora při získávání pracovního uplatnění, včetně vytváření pozitivního a 

otevřeného prostředí na trhu práce pro zaměstnávání cizinců přímým 

oslovováním zaměstnavatelů 

 

Doplňkovou podporou projektu je úhrada nákladů na cestovné pro účastníky kurzů i 

poradenství, v případě potřeby bude zajištěno i hlídání dětí. 

 

Realizované aktivity podpoří znevýhodněné osoby na trhu práce a pomohou jim najít 

legální zaměstnání nebo zaměstnání s vyšší kvalifikací. V rámci jednotlivých kurzů a 

konzultací bude podpořeno celkem 80 cizinců. 

 

OPLZZ Podpora zaměstnanosti a samostatné výdělečné činnosti žen z tradičních 

muslimských komunit žijících v ČR 

Doba realizace: 1. 4. 2012 – 31. 1. 2015 

Místo realizace: Středočeský a Ústecký kraj 

Partneři: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, Gender 

studies, o. p. s 

Financování: Evropský sociální fond, Operační program Lidské zdroje a 

zaměstnanost 
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Stručné shrnutí: 

Projekt se zaměřuje na podporu ţen znevýhodněných a ohroţených při vstupu na trh práce, 

při získávání zaměstnání nebo zahájení samostatně výdělečné činnosti. Specifikou tohoto 

projektu je zaměření cílové skupiny. Tou jsou dlouhodobě nezaměstnané ţeny cizinky 

z tradičních muslimských komunit ţijících v ČR. 

V rámci projektu, jehoţ cílem je asistence při vstupu na pracovní trh, bude muslimkám i 

jejich manţelům poskytován komplexní informační servis včetně pracovně-právního 

poradenství. V průběhu projektu se zájemkyně účastní mnoha vzdělávacích aktivit – kurzy 

českého jazyka, práce na PC či rekvalifikační kurzy. Získané vědomosti a dovednosti ţeny 

mohou zdokonalovat v tréninkových dílnách, které za tímto účelem vznikly. Součástí 

projektu je intenzivní spolupráce se zaměstnavateli, relevantními úřady, NNO pracujícími s 

cizinci a cizinkami, či muslimskými komunitami v ČR. Partneři projektu mapují efektivní 

postupy při pracovní integraci muslimek v zahraničí. Získané informace následně 

formulují v doporučení pro postup integrace ţen z cílové skupiny na trh práce v 

ČR.  Výstupem je publikace “Příručka pro integraci ţen z tradičních muslimských komunit 

na trh práce v ČR.” 

 

OPPA Rozvoj pracovníků organizace Poradny pro integraci 

Doba realizace:  1. 7. 2013 - 31. 12. 2014 

Financování:   Operační program Praha adaptabilita  

Stručné shrnutí: 

Cílem projektu je rozvinout profesní dovednosti pracovníků Poradny pro integraci, která se 

zaměřuje na poskytování sociálních, právních a dalších podpůrných sluţeb cizincům ze 

třetích zemí, kteří ţijí v České republice. Konkrétně se projekt zaměřuje na rozvoj 

praţského týmu PPI. 

Podpora cizinců si vyţaduje velmi specifickou odbornost, která v sobě zahrnuje velké 

mnoţství znalostí a schopností. Z tohoto důvodu je velice potřebné, aby si pracovníci PPI 

kontinuálně zvyšovali a prohlubovali kvalifikaci, vzdělávali se a rozvíjeli své kompetence 
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v oblasti motivačních rozhovorů, krizových intervencí, kariérového poradenství a byli 

připraveni na velmi různorodé situace, které práce s cizinci v PPI kaţdý den přináší. 

 

Poskytované projekty jsou velmi limitované a ohraničené výzvami a s tím spojenými 

prioritními osami.  Fundraiser organizace sleduje harmonogram výzev a na vypsané výzvy 

v kooperaci se sociálními pracovnicemi píše projekty pasující na moţnosti organizace. 

Výzvy jsou ale pro všechny NNO stejné, čímţ se sjednocují i poskytované sluţby 

konkurenčních organizací. Tím se těţko nalézá cesta zviditelnění se na trhu konkurence a 

organizace musí nalézt vlastní zdroje financí, aby mohla poskytovat takové sluţby, které 

nejsou externě limitované a pruţně reagují na poptávku uţivatelů sluţby. Poté se 

organizace můţe vymanit z konkurence a poskytovat jedinečnou sluţbu, která je zároveň i 

potřebná.  

 

5.4. Syntézy analýz 

V této části práce propojuji výstupy externích a interních analýz a to pomocí SWOT 

analýzy, která pracuje se silnými a slabými stránkami organizace ve vztahu k jejím 

příleţitostem a hrozbám. Dále pracuji s jedinečností organizace a její pozicí mezi 

konkurencí. 

 

SWOT analýza 

Celá analýza byla vytvořena pomocí focus group organizace dne 9. 4. 2014 sloţené 

z ředitelky organizace Mgr. Moniky Korábové, fundraisera Veroniky Tymové, MA, PR 

Jakuba Bureše, managera projektu Bc. Radima Bělohlávka, vedoucí sociálních pracovnic 

Mgr. Andrey Předotové a třech sociálních pracovnic Mgr. Lenky Laugesen, Bc. Radky 

Matyáskové a Bc. Barbory Eisové. Části analýzy byly ve skupině diskutovány a zapsána 

byla odsouhlasená myšlenka. Ve SWOT analýze se projevily jiţ předešlé výstupy 

vytvořených analýz, které tým vzal v úvahu a rozvedl i nové skutečnosti. Proto jsem 

výstupy nezpracovala do klasické tabulky, ale ponechala plnou vytvořenou verzi. 
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Silné stránky 

 Úspěšnost při schvalování projektů. 

 Know-how v poradenství zaloţené na dlouholetém působení organizace. 

 Sehraný dynamický tým zaměstnanců. 

 Kvalitní vedení umoţňující rozvoj organizace a zaměstnanců. 

 Know-how v práci s výzvami, ve psaní a schvalování projektů a jejich 

realizaci. 

 Pruţné reagování organizace na výzvy z různých zdrojů. 

 Podpora vedení organizace při vzdělávání zaměstnanců 

 Různorodost pracovní náplně a aktivit zaměstnanců. 

 

Slabé stránky 

 Finanční nestabilita a s tím spojená nestabilita personální v důsledku koloběhu 

projektů. 

 Nedostatek volných finančních prostředků. 

 Bariérová budova. 

 Úzké jazykové zaměření sociálních pracovnic. 

 Slabá zastupitelnost zaměstnanců. 

 Ţádná moţnost kariérního postupu způsobená vázaností pracovních pozic na 

projekty. 

 

Příležitosti 

 Počátek samofinancování prostřednictvím rozvoje podnikání. 

 Vymezení organizace mezi konkurencí. 

 Rozvoj individuálního a korporátního fundraisingu. 

 Další vzdělávání a prohlubování dovedností zaměstnanců. 

 Rozvoj a organizace práce dobrovolníků. 

 Rozjetí a akreditace sociálně-aktivizačních sluţby organizace. 
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 Zaměření se na terénní práci a rozšíření základny klientů. 

 Sestavení moţné sbírky. 

 Vytvoření PR kampaně s napojením se na média. 

 Navázání mezinárodní spolupráce např. s organizací OxFam. 

 Umístění organizace v centru Prahy. 

 

Hrozby 

 Ztráta financí z veřejných fondů. 

 Odliv zaměstnanců s vytvořeným know-how a zkušenostmi. 

 Nedostatek soukromých i firemních dárců. 

 Početná konkurence. 

 Zpřísnění vládní koncepce a rozdělení financí pro práci s cizinci. 

 Nadbytečné mnoţství povinné byrokracie pro kaţdodenní fungování 

organizace. 

 Vysoké provozní náklady způsobené umístěním organizace. 

 

Tato analýza ukázala, ţe stabilita organizace je závislá na odváděné práci zkušených 

zaměstnanců a realizaci schválených projektů. S tím je spojená velká hrozba, ţe pokud by 

organizace po skončení projektů nemohla navázat realizací projektů nových, neměla by 

dostatek financí pro platy zaměstnanců a samotná existence organizace by byla ve 

skutečném ohroţení. Tato skutečnost vytváří silný tlak na rozvoj samofinancování 

organizace či fundraisingu mimo veřejné zdroje cíleným na soukromé a firemní dárce. 

Fundraising je současně závislý na kvalitě PR organizace a vymezení, v čem je organizace 

dobrá, jedinečná a proč zrovna ona má dostat finance na své fungování. To lze udělat buď 

kvantifikací výkonu poradny podloţené ročními statistikami, které PPI kaţdoročně vytváří 

do výročních zpráv a podloţením tak své výkonnosti a potřebou či navázáním oboustranně 

potřebného vztahu mezi organizací a sponzorem nebo dárcem. 

Pro začátek je nutné vytvořit sjednocený koncept organizace a provázat práci 

jednotlivých oddělení, aby pak organizace jako celek mohla realizovat své stanovené cíle a 

nedocházelo ke snaze plnění vlastních cílů jednotlivých oddělní zvlášť. 
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Při moţnosti práce s volnými financemi můţe organizace následně poskytovat 

sluţby, které jsou skutečně poptávány cílovou skupinou a nejsou omezeny veřejnými 

výzvami. Poskytování těchto sluţeb můţe následně organizaci dát prostor mezi konkurencí 

a vytvoření si svého pevného postavení mezi cílovou skupinou uţivatelů sluţeb. 

 

Jedinečnost organizace 

Na poradě konané dne 16. 4. 2014 v personálním sloţení ředitelky Mgr. Moniky 

Korábové, Veroniky Tymové, MA jakoţto fundraisera, PR Jakuba Bureše, ekonomky Ing. 

Moniky Kyselové, Bc. Radima Bělohlávka managera projektu, Mgr. Terezy Demuthové 

právničky, Mgr. Andrei Předotové vedoucí sociální pracovnice, Mgr. Lenky Laugesen 

sociální pracovnice, Bc. Radky Matyáskové sociální pracovnice, Květy Vránové 

administrativní pracovnice se tým snaţil najít přednosti organizace, které jsou jedinečné a 

mohou pomoci k prosazení se a zviditelnění na trhu, tedy konkurenční výhody. Vychází 

částečně ze silných stránek SWOT analýzy a dají se vyuţít pro další práci PR oddělení a 

navázání nových potencionálních klientů. Organizace si stanovila svou jedinečnost mezi 

konkurencí v následujících oblastech: 

 

1.) Úspěšnost při psaní a následném schvalování projektů. 

- V roce 2013 bylo z 10 projektů schválených 9, což tvoří 90% úspěšnost. 

 

2.) Kvalitně poskytované a vyhledávané právní poradenství. 

- Podkladem pro toto tvrzení jsou vracející se klienti při řešení svých 

komplikovaných situacích, dále klienti podávající zpětnou vazbu při úspěšném 

vyřešení jejich zakázky a dále klienti noví, kteří dostali doporučení od svých 

známých a přicházející z organizací jiných. 
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3.) Aktivní angažovanost organizace na konferencích, její spolupráce a podílení 

se na při řešení aktuální problematiky přístupu státu k cizincům i na 

mezinárodní úrovni. 

- Organizace se od roku 2013 dosud aktivně podílena na mezinárodních 

konferencích v Budapešti, Sardínii, Haagu, Berlíně a Athénách. Zaměstnanci se 

účastnily debat a prezentovaly své příspěvky k tématu. PPI je také součástí 

komunitního plánování ve městech Nymburk, Ústí nad Labem a Beroun. 

 

4.) Široké spektrum působnosti organizace. 

- Dle porovnání portfolia služeb s analýzou konkurence. 

 

5.) Vždy dopředu naplněné a na konci kurzu klienty dobře ohodnocené kurzy 

českého jazyka. 

- Klienti na závěr kurzu vyplňují evaluační dotazník, který je z 95% ohodnocen jako 

profesionálně vedený a klientu prospěšný v získání jazykových kompetencí. 

 

6.) Úspěšná realizace zájmových workshopů s cílem provázání kultur. 

- V posledních 6 měsících byly realizovány 3 tematicky zaměřené workshopy určené 

pro cílovou skupinu i veřejnost, kdy byly všechny z 95% zaplněny a na konci dobře 

účastníky ohodnoceny.  

 

7.) Aktivní komunikace s veřejností prostřednictvím širokého spektra sociálních 

sítí a kanálů. 

- Organizace pro komunikaci s veřejností využívá oproti konkurenci široké spektrum 

informačních kanálů: webové stránky organizace, facebook, twitter, vlastní 

bulletin, aktivní účast na festivalech, Rádio Aplaus, noviny Pražský deník, Tv 

Barrandov. 
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8.) Každoroční pořádání festivalu Barevná planeta pro širokou veřejnost. 

- Každým rokem za účelem propojení minoritních kultur s majoritní organizace 

pořádá svůj vlastní festival jménem Barevná planeta. Zároveň pomáhá jako PR 

akce pro utváření jména PPI. 
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6. Návrh strategického plánu 

Předchozí část práce se věnovala popisu organizace a jejím analýzám, od obecnějších 

externích vlivů a konkurenci po analýzy interní pracující se zdroji organizace. Výstupy 

analýz vyústily ve SWOT analýzu shrnující zjištěné informace a definování jedinečnosti 

organizace. V následující návrhové části jsou zjištěné informace vyuţity pro stanovení 

moţných vizí organizace, cílů a konkrétních kroků organizace.  

Ředitelka PPI i přes plánované tři roky uvedené v projektu DP nakonec stanovila 

nejkratší moţné plánovací období let 2014 – 2015. S delším časovým obdobím 

momentálně organizace nemůţe pracovat z důvodu finanční závislosti na projektech, které 

budou průběţně končit a nikdo neví, jak bude moct PPI pokračovat v následujících letech. 

 

6.1. Dlouhodobé strategické vize organizace 

Při jmenovaných řízených ohniskových skupinách organizace, zmíněných 

v analýzách organizace, zaměstnanci s ředitelkou PPI zároveň hojně diskutovali o 

budoucích vizích, kam by chtěli směřovat, kde působit, v čem se rozvíjet. A to v důleţitých 

oblastech nabízených sluţeb, vzdělávacích aktivit, financování organizace, její moţné 

expanze a podpůrného PR. Z těchto dlouhodobých vizí směřování a výsledků analýz jsou 

následně vytvořeny konkrétní strategické cíle organizace, které jsou takticky uspořádány 

do tabulky jakoţto akční plán organizace. 

 

Nabízené služby 

I z důvodu, ţe kvalitní poskytované poradenství a široké spektrum působnosti 

organizace zaměstnanci stanovily jako konkurenční výhodu a kritérium jedinečnosti 

organizace, chtěly by sluţby dále poskytovat a zaměřit se na jejich komplexnost, čímţ je 

myšleno portfolio nabízených sluţeb a jejich provázanost, a rozšíření kapacit cílové 

skupiny. 

Kromě schválených projektů by organizace do budoucnosti ráda začala komplexně 

pracovat s rodinou cizinců, tedy poskytovat sluţby odborného poradenství, dobrovolnictví 

a sociálně aktivizačních činností a provázat nabízené sluţby a tím zkvalitnit sociální práci 

s cílovou skupinou. Zároveň by organizace ráda zvýšila kapacitu klientů sociálního 
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poradenství o 15%. Výhledově by pak samostatně SAS ráda věnovala více aktivit dětem 

v podobě volnočasových aktivit a získala finance na rozjetí realizace dramaterapie a 

veškeré sluţby poskytovala zdarma. Plánovanou další sluţbou je kariérní a podnikatelské 

poradenství, které by bylo zastřešené agenturou práce. 

 

Vzdělávací aktivity 

Další oblastí, kterou by se organizace chtěla zabývat a rozběhnout ji, je oblast 

vzdělávání a to odborné i laické majoritní společnosti. Odbornou veřejností PPI především 

myslí zaměstnance veřejné správy pracující taktéţ s cizinci, mezi které patří pracovníci 

Ministerstva vnitra a příslušných Orgánů azylové a migrační politiky (OAMP), Úřadů 

práce (ÚP) a Orgánů sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). Minimálně 8 vzdělávacích 

přednášek a seminářů by pořádali odborní zaměstnanci PPI z oblasti práva i sociální práce 

a tematicky by byly zaměřené na kvalitní a odbornou práci s cizinci. Pro laickou veřejnost 

by organizace chtěla čtvrtletně upořádat akci prostřednictvím interaktivních workshopů, 

kde by docházelo k provázání kultur cílové skupiny a majoritní české společnosti a byly by 

zaměřené na různé sociokulturní oblasti, jako je např. národních kuchyně, umění, hudba a 

tanec, zábava. 

 

Financování organizace 

Jak jiţ bylo několikrát zmíněno v analýzách organizace, dlouhodobou vizí 

organizace je sníţení své finanční závislosti na udělených dotacích minimálně o 25% a tím 

zvýšení objemu účelově nevázaných financí. Této vize by ráda dosáhla prostřednictvím 

fundraisingu, s tím spojeným dárcovstvím a také pomocí podnikání. 

Jako jediný zdroj samostatných financí organizace řídí dceřinou jazykovou školu 

Czech In, která byla zmíněna ve finanční analýze s přibliţným výnosem 5,4 % celkových 

organizačních výnosů ročně. V současné době organizace vyuţila moţnost čerpání 

mzdových příspěvků, díky kterým zaměstná dva lektory anglického a španělského jazyka a 

přes měsíce červenec, srpen zrealizuje letní jazykovou školu. Díky ušetření mzdových 

nákladů tím organizace očekává nejen krátkodobé výnosy, ale také navázání dalších 

potencionálních klientů pro následující moţné kurzy. Tímto rozšířením portfolia 
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nabízených kurzů by organizace chtěla ve stanoveném období navýšit procenta výnosů o 

15%. 

Další prioritou je vyuţití plánované agentury práce a poskytovaného odborného 

poradenství a rozdělení na poradenství základní a nadstandardní komerční. Základní 

poradenství týkající se komplexní integrace cizinců by bylo zdarma a nadstandardní 

individuální komerční sluţby, jako je např. vypracování ţádostí a ţalob na právním 

oddělení, odborné kariérové poradenství a pracovní diagnostika, vytvoření business plánu 

apod. na sociálním oddělení, by bylo dle zvýhodněného sazebníku vůči komerční sféře 

zpoplatněné. 

 

Velikost a působnost organizace 

Celá organizace je rozdělená na Komunitní centrum v Ústí nad Labem a pobočku 

praţskou, kterou se v této práci zabývám. Praţská pobočka sídlí od června roku 2013 na 

Praze 1 v Opletalově ulici, kde má v pasáţi Opletalka pronajaté kanceláře ve dvou patrech 

a platí nájemné 70.000,- Kč měsíčně. Jak vyplynulo z finanční analýzy, organizace veškeré 

své výnosy vkládá do mezd zaměstnanců a provozu. Sníţení platů by znamenalo i sníţení 

kapacity poskytovaných sluţeb, coţ ředitelka organizace nechce. Druhou variantou jak 

ušetřit náklady, je provoz organizace. Pro následující léta je na skutečnou zváţenou, zda 

takto centralizovat všechny své zaměstnance na jednu pobočku v centru Prahy, ač výhodně 

umístěnou mezi nádraţími a všemi linkami metra, nebo se přestěhovat na levnější místo 

jedno nebo dokonce rozdělit své zaměstnance do poboček v různých částech Prahy. Pokud 

zdroje organizace dovolí, organizace by ráda podobným způsobem rozšířila svou 

působnost i na Středočeský kraj, kde realizuje projekty, ale nemá ţádné pevné místo, kde 

by mohla s klienty pracovat. Avšak otevření poboček nezáleţí jen na finančních 

moţnostech PPI, ale i její personalistiky a uvolnění pracovníka. Na konci strategického 

období by ředitelka organizace měla mít vytvořený přehled moţných variant nájmů 

organizace a zrealizovat poradu na téma moţností stěhování organizace do levnějších a 

výhodnějších prostor a moţností expanze a pevného usídlení ve Středočeském kraji. 
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PR a komunikace s veřejností 

PR oddělení Poradny pro integraci řídí Jakub Bureš, který mi poskytl následující 

informace o svém oddělení a budoucích vizí své práce. PR organizace se soustředí na 

komunikaci zejména novými způsoby a také prostřednictvím nových médií. Jako jedna z 

mála českých neziskových organizací komunikuje prostřednictvím profilů na všech v ČR 

nejpouţívanějších sociálních sítí (např. Facebook, Twitter, Google+, Youtube). Sociální 

sítě jsou jednou z nejdůleţitějších a nejúčinnějších moţností komunikace s veřejností, a to 

jak s laickou, tak odbornou a samozřejmě také s klienty. V tomto ohledu je jistě vizí 

neustále navyšovat počty odběratelů a fanoušků PPI o 10% ročně na těchto sítích a to 

zejména pravidelnou komunikací relevantních informací, spojenou s občasnou placenou 

inzercí zde. 

Dále si je PR oddělení vědomo velké konkurence na trhu neziskových organizací a 

povaţuje za nutné co nejvíce se odlišit originální formou propagace, zejména pak 

připravovanými video spoty, které by měly být vytvořené do konce roku 2014. V současné 

chvíli se připravuje fundraisingová kampaň Férový zaměstnavatel, videokuchařka 

zahraniční gastronomie a pokračování rozhovorů Face to Face za známými osobnostmi. 

Cílem je samozřejmě co největší počet oslovených respondentů prostřednictvím těchto 

videí, je proto nutné spolupracovat se zajímavými osobnostmi, na škodu není ani určitá 

kontroverze těchto osobností. 

Mezi další aktivity blízké budoucnosti patří také čtvrtletní workshopy související s 

cizineckou tématikou. Je nezbytné, aby tyto workshopy vyčnívaly svými tématy mezi 

mnohými dalšími, zde je jistě potřeba hledat vtipné a originální cesty. Příkladem můţe být 

připravovaný workshop týkající se jedení hůlkami a správného kouření vodní dýmky apod. 

PR oddělení si za cíl vytyčilo rozmnoţit povědomí o organizaci PPI mezi širší 

laickou veřejností, o coţ se snaţí zejména výše zmíněnými aktivitami a odbornými 

vzdělávacími přednáškami. Cílem PR oddělení je vybudovat PPI image moderní, 

dynamické a neustále se rozvíjející energické organizace. Tento dílčí cíl by měl být 

následně vyuţit pro lepší moţnosti informovat širší veřejnost o problematice integrace 

cizinců a dalších témat, kterými se organizace zabývá. 
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6.2. Strategické cíle 

V analytické části je popsána charakteristika organizace, její současná situace a 

problémy, se kterými se potýká a následně se pracuje s výstupy analýz, coţ je vše 

zohledněné v konkrétních strategických cílech organizace. Ty jsou plánované pro období 

2014 – 2015, kdy PPI stále vnímá svou stabilitu a moţnost plánování. Strategické cíle 

strukturuji jiţ dle priorit do čtyř oblastí a to 1.) Výkonové cíle, které pojímají portfolio 

projektů a kapacitu kvalitně poskytovaných sluţeb, 2.) Cíle finančního řízení, 3.) Cíle 

řízení lidských zdrojů a 4.) Cíle PR a komunikace s okolím. Cíle jsou strukturovány do 

tabulky, která dále uvádí jejich popis, výstupy, termín kontroly a osobu zodpovědnou za 

jejich plnění. Tabulky dohromady tvoří akční plán a taktiku realizace strategických cílů. 

 

1.) Výkonové cíle 

Tabulka č.5 Akční plán realizace strategických výkonových cílů organizace 

Oblast Cíl Popis Výstup 
Termín 

kontroly 
Odpovědnost 

Organizace 
Registrace PPI 

jakoţto „ústavu“. 

Vypracovat nové 

stanovy, 

registrace 

přidělení statutu 

ústav 
12/2014 Korábová 

Organizace 
Registrace agentury 

práce. 

Vypracovat 

koncept, ţádost o 

registraci sluţby 

registrovaná 

sluţba 
08/2014 Korábová 

Sociální 

odd. 

Zvýšení kapacity 

klientů sociálního 

poradenství. 
Terénní práce. 

Navýšení počtu 

klientů o 15%. 
12/2015 

Předotová 
Štěpánková 

Organizace 
Zváţení moţnosti 

přestěhování se. 

Vytvoření 

přehledové 

nabídky volných 

levnějších nájmů 

po Praze 1. 

Přehled cen 

nájmů, porada. 
12/2015 Korábová 

Dobrovolnic

tví 
Akreditace 

dobrovolnictví. 
Poţádat MV o 

akreditaci. 
Akreditovaná 

sluţba. 
08/2014 Tymová 

Dobrovolnic

tví 
Profesní organizace 

dobrovolnictví. 

Zajistit kvalitní 

přípravu 

dobrovolníků 

formou seminářů, 

zajistit 

pravidelnou 

supervizi 

dobrovolníků. 

Pracovní 

koncept 

dobrovolnictví. 
12/2014 

Eisová, 

Předotová 

Dobrovolnic

tví 

Integrovat 

dobrovolnictví do 

psaných a 

Poskytnout 

koncept 

fundraiserovi. 

Integrace 

dobrovolnictví 

do grantových 

12/2014 
Eisová, 

Předotová 
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plánovaných 

projektů 
ţádostí. 

SAS 
Získat financování 

sluţby. 

Ţádost o 

financování na 

MPSV. 
Poslaná ţádost. 03/2014 Tymová 

SAS 
Rozšíření portfolia 

sluţby. 

O dramatický 

krouţek, 

výtvarný a 

krouţek čtení. 

Počet aktivit 

SAS. 
12/2015 

Matyásková, 

Červeňová 

SAS 
Realizace 

tematických 

workshopů. 

Pro klienty i 

veřejnost. 
Počet 

workshopů. 
12/2015 

Matyásková, 

Červeňová 

Podnikání 
Zajistit personální 

výpomoc. 

Vzdělávací 

pracovnici zajistit 

na částečný 

úvazek výpomoc. 

Obsazená 

pozice na 

částečný 

úvazek. 

09/2014 
Korábová, 

Kratochvílová 

Podnikání 
Realizace Letní 

školy jazyků. 
Realizací letních 

kurzů AJ a ŠJ. 

Počet 

odučených 

hodin. 
10/2014 Kratochvílová 

Podnikání 
Rozšíření portfolia 

jazykových kurzů. 

Rozšíření 

vyučovaných 

jazykových kurzů 

i pro majoritní 

veřejnost. 

Počet 

zrealizovaných 

kurzů 
06/2015 Kratochvílová 

Organizace 
Vytvoření konceptu 

vzdělávacích 

přednášek. 

Placené 

přednášky 

sociální a právní 

pro odbornou 

veřejnost. 

Vytvořený 

koncept 
12/2015 

Předotová, 

Kaštyl 

Zdroj: vlastní zpracování 
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2.) Cíle finančního řízení 

Tabulka č. 6 Akční plán realizace strategických cílů finančního řízení 

Oblast Cíl Popis Výstup 
Termín 

kontroly 
Odpovědnost 

Fundraising 
Finalizace FR 

kampaně Rodina 

spolu. 

Vytvoření 

celistvého 

konceptu. 
FR koncept 10/2014 Tymová 

Fundraising 

Vytvoření FR plánu 

korporátního a 

individuálního 

dárcovství. 

Vytvoření 

celistvého FR 

konceptu 

oslovování a 

dárcovství. 

FR koncept 12/2014 Tymová 

Výnosy 
Zvýšení výnosů 

z podnikání. 

Rozvoj 

podnikání mezi 

veřejností. 

Zvýšení výnosů 

podnikání o 

20% 
05/2016 

Kratochvílová

, Korábová 

Výnosy 
Zvýšení výnosů 

fundraisingu. 
Realizace FR 

konceptů. 
Zvýšení FR 

výnosů o 5%. 
12/2015 

Tymová, 

Korábová 

Poradenství 

Vytvoření 

konceptu pro 

zpoplatnění 

odborného 

právního a 

kariérního/busines

s poradenství. 

S vedoucími 

pracovníky 

probrat moţnosti 

a vytvořit moţný 

koncept. 

Pracovní 

koncept 

moţného 

zpoplatnění. 

10/2014 
Korábová, 

Předotová, 

Kaštyl 

Náklady 
Minimalizace 

provozních nákladů. 

Vytvoření moţné 

nabídky 

levnějších nájmů, 

porada k 

moţnému 

stěhování 

organizace. 

Sníţení nákladů 

o 15%. 
12/2015 Korábová 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.) Cíle řízení lidských zdrojů. 

Tabulka č. 7Akční plán realizace strategických cílů řízení lidských zdrojů 

Oblast Cíl Popis Výstup 
Termín 

kontroly 
Odpovědnost 

Hodnocení 
Udrţet pravidelné 

hodnocení 

zaměstnanců 

Kaţdoroční 

vyjasnění ambicí 

a kompetencí 

zaměstnanců. 

Plány rozvoje a 

hodnotící 

rozhovory. 
06/2015 

Korábová, 

Předotová 

Supervize 
Nastavení pevných 

termínů supervize. 
Vytvoření plánu 

supervizí. 
Plán supervizí. 08/2014 Korábová 

Vzdělávání 
Podpora 

zaměstnanců při 

jejich vzdělávání. 

Poskytnutí 

placeného volna 

a proplacení 

finančních 

nákladů. 

Roční záznamy 

vzdělávání 

zaměstnanců. 

12/2014  

12/2015 
Korábová 

Úvazky 

Zapojení 

interkulturních 

pracovníků do 

terénní práce 

Přijmutí 2 

zaměstnanců na 

pozici 

interkulturního 

asistenta na 

terénní práci. 

Přijatí 

zaměstnanci 
09/2014 

Korábová 
Štěpánková 

Stáţe 

Realizace stáţí pro 

studenty sociálních 

a právních vysokých 

škol. 

Vedoucí 

pracovníci 

oddělení budou 

přijímat stáţistky 

a praktikanty z 

VŠ. 

Zrealizované 

stáţe. 
12/2014     

12/2015 

Korábová, 

Předotová, 

Kaštyl 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.) Cíle PR a komunikace 

Tabulka č.8 Akční plán realizace strategických cílů PR oddělení a komunikace organizace 

Oblast Cíl Popis Výstup 
Termín 

kontroly 
Odpovědnost 

interní 

komunikace 
Udrţení systému 

pravidelných porad. 

Uskutečňování 

porad 1-2x za 14 

dní 

Realizované 

porady 
1x / 

měsíc 
Korábová 

interní 

komunikace 

Nastavení 

pravidelných 

termínů supervize. 

Vytvoření plánu 

supervizí. 
Supervizní 

plán. 
12/2014  

12/2015 
Korábová 

PR externí 

Prezentace aktivit 

organizace na 

sociálních sítích. 

Prezentace všech 

aktivit PPI 

veřejnosti. 

Tabulka 

zveřejňovaných 

informací. 

12/2014  

06/2015  

12/2015 
Bureš 

PR externí 

Realizace video-

spotů, 

videokuchařky a 

Face to face 

rozhovorů. 

PR činnosti pro 

veřejnost 
Publikované 

PR materiály. 

12/2014  

06/2015  

12/2015 
Bureš 

PR externí 

PR podpora 

tematických 

workshopů a aktivit 

PPI. 

Reklama a 

zviditelnění 

chystaných 

workshopů a 

aktivit poradny. 

PR materiály k 

aktivitám 
1x / 

měsíc 

Bureš, 

Tymová, 

Matyásková, 

Červeňová 

Zdroj: vlastní zpracování 
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6.3. Implementace strategie 

Po stanovení strategických cílů a vytvoření taktiky jejich naplňování a kontroly, 

přichází čas daný strategický plán do organizace a jejích procesů implementovat. Tento 

proces vystihuje Mallya: „Proces implementace strategie vyţaduje také řízení 

strategických změn. To si ţádá aktivitu vedení podniku v oblasti řízení procesu změn a 

mechanismy, které se pouţívají při řízení těchto zvratů. Tyto mechanismy se moţná budou 

týkat nejen změny organizační struktury, ale také přeměny kaţdodenní rutiny, kulturních 

aspektů podniku a překonání politických blokád změn. Nová strategie bude také nejspíš 

vyţadovat přizpůsobení systémů pouţívaných při řízení podniku.“ (Mallya, 2007: 136) 

K tomuto autorovi přidávám podněty Fotra a kol., který taktéţ pracuje s 

implementací strategického plánu, kdy rozvádí roli operativního managementu. 

„Implementace strategie se realizuje nástroji operativního řízení. Operativní management 

představuje řídící aktivity, jejichţ cílem je zabezpečení efektivního a plynulého běhu 

výrobních procesů při respektování příslušných provozních a legislativních standardů.“ 

(Fotr a kol, 2012: 28) Na základě toho musí být organizace připravena na změny a musí 

umět s nimi pracovat.  

S tím pracuje i Poradna pro integraci, o. s., kdy pro úspěšnou implementaci 

strategického plánu v organizaci byly ke kaţdému cíli určeny zodpovědné osoby za jejich 

plnění. Jednalo se především ředitelku organizace Mgr. Moniku Korábovou a dále o 

vedoucí pracovníky konkrétních oddělení nebo sluţeb. Naprostá většina ze jmenovaných 

osob se sama účastnila strategického plánování, či dávali podklady pro stanovení 

konkrétních cílů. Lze předpokládat, ţe jejich zapojením do strategického plánování zvýšilo 

jejich motivaci do samotné realizace plánu. 

Pro kontrolu plnění strategického plánu by se měl realizační tým nadále pravidelně 

scházet dle stanovených dat v akčním plánu a dále na pravidelných poradách organizace, 

kde bude docházet k průběţnému vyhodnocení realizace plánu. Minimálně je zde 

stanovena frekvence setkávání jedenkrát měsíčně za účelem výměny informací na 

týmových poradách a spolupráce s PR oddělením při nastavování propagace sluţeb. Akční 

nebo taktický plán také slouţí jako podpora při řízení změny vedení 

Jiţ nyní je zapotřebí si uvědomit moţné časové prodlevy, které můţou při realizaci, a 

následně také při jeho hodnocení, nastat. Většina účetních statistik organizace je kompletní 

do výroční zprávy, která je publikovaná předběţně po jaru následujícího roku, coţ je 
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zohledněno v kontrolních termínech finanční části akčního plánu. V průběhu strategického 

období můţe docházet k aktualizaci plánu dle momentálních potřeb organizace či při 

změnách, které budou způsobeny nyní nepředvídatelnými okolnostmi.  

Organizace by si měla do budoucna vytvořit také krizový plán a scénář zvládání 

různých krizových situací, které ji hrozí např. v oblastech finančních ztrát při nezískání 

grantových dotací, při personálním nezajištění projektů či při případných migrantských 

vlnách. 
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7. Hodnocení strategického plánu 

Aby nově vzniklý strategický plán organizace měl všechna správná kritéria a byl dále 

vyuţitelný v praxi, je v následující části práce vytvořený strategický plán vyhodnocen a 

okomentován odborníkem v oboru Ing. Petrem Holodňákem. Dle jím poskytnutého 

ţivotopisu a profesních záznamů na webových stránkách databáze LinkedIn [online,   cit. 

3. června 2014] je od roku 2008 majitelem a ředitelem firmy Cerebra, která mimo jiné 

pomáhá začínajícím podnikům zavést manaţerské procesy a správně řídit své projekty. 

Jeho profesní zkušenosti jsou v oblastech projektového managementu, specializace na 

agilní metody, rozvoj podnikání, koučování, plánování a rozpočtování, řízení rizik, 

reporting a např. mapování podnikových procesů. Dále realizuje a vede přednášky, školení 

a semináře ve jmenovaných oblastech. V minulých letech dále pracoval na pozicích 

projektového manaţera a certifikovaného start-up kouče. Podnikání firmy Cerebra je 

především ve sféře poradenství a řízení projektů v oblasti informačních a komunikačních 

technologií, zajišťují outsourcing projektového řízení, jakoţ i procesní optimalizace, 

Agile/LEAN implementaci řízení a rozvoj podnikání. 

Většina organizací avšak nemusí mít moţnost získání externí zpětné vazby a 

strategický plán si následně hodní sami. Pokud nastane tato skutečnost, hodnocení by se 

dle Fotra a kol. (2012: 29) mělo týkat sledování těchto oblastí: 

 sledují se externí a interní faktory, které mají prokazatelný vliv na přijatou 

strategii, 

 vyhodnocují se dosahované výsledky a porovnávají se s předpoklady dle 

strategického plánu, 

 navrhují se nutné korekce v přijatém strategickém plánu. 

Autoři přikládají právě k hodnocení strategie důraz a dodávají: „Fáze hodnocení 

strategie přispívá v konečném důsledku k růstu kompetencí firmy a získané zkušenosti se 

pozitivně uplatňují při jejím znalostním rozvoji.“ (Fotr a kol, 2012: 29) Z toho vyplývá 

důleţitost hodnocení strategického plánu a pracování s ním, jelikoţ můţe organizace 

vyuţívat poznatky srovnání reality a naplánovaného procesu a tyto poznatky můţe 

následně vyuţít pro sebe jakoţto podnět ke svému růstu. 
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7.1. Externí odborné vyhodnocení Ing. Petra Holodňáka 

 Tato část práce je věnována pouze hodnocení Ing. Petra Holodňáka, který byl 

představen a který mi v průběhu procesu vytváření strategického plánu byl externím 

konzultantem. Hodnocení vytvořeného strategického plánu se soustředí především na 

praktickou část, hodnocení zvolených strategií, nastavení taktiky a implementaci plánu. 

Úvodním slovem Holodňák komentuje výběr tématu strategického plánování a 

komentuje současnou situaci plánování v neziskovém sektoru: „Studentka zvolila jako 

téma své diplomové práce téma bezpochyby aktuální a dá se říci, ţe i oţehavé. 

Problematika občanských sdruţení, ústavů a příspěvkových organizací, zejména ve smyslu 

jejich plánování, strategie a řízení, je bezpochyby aktuální. Tyto organizace totiţ mají 

často velké rezervy v přípravě strategie a taktiky budoucího postupu. Je tomu tak hlavně 

proto, ţe jejich zaměstnanci bývají odborníky v předmětu činnosti dané organizace, ale jiţ 

méně v oblasti managementu.“ 

 Pro něj byla především podstatná praktická část, vyuţití teoretických poznatků, 

aplikace analýz a proces plánování v praxi: „Praktická část diplomové práce velmi dobře 

popisuje aktuální situaci organizace, její problémy a úskalí, která řeší v průběhu své 

existence. Výstupy práce, tj. statě o samotné strategii jsou poměrně přehledně zpracovány, 

studentka prokazuje, ţe rozumí jak problematice organizace, tak metodám, které byly 

správně pouţity při stanovování strategického plánu subjektu.“  

Uvádí fakt, ţe tvorba strategického plánu Poradny pro integraci, o. s. nebyla jen mou 

prací, jelikoţ v procesu plánování se angaţuje více zainteresovaných skupin od vedení 

organizace, přes vedoucí pracovníky oddělení po řadové zaměstnance. Dále hodnotí 

podobu samotné kapitoly strategického plánování. „Je jasné, ţe samotná tvorba plánu není 

dílem studentky samotné, ale to se pochopitelně v reálné organizaci ani nedá očekávat. 

Samotná kapitola o strategickém plánu obsahuje potřebné informace a podobu plánu, 

dovedl bych si ale představit lepší strukturování textu napomáhající přehlednosti.“ 

 V konečné fázi plánování jsem zpracovala výstupy do tabulky a vytvořila taktiku 

plnění strategických cílů, podle které lze samotná realizace cílů kontrolovat a následně 

hodnotit. Holodňák se k výstupům vyjadřuje následovně: „Pozitivně hodnotím, ţe se 

studentka mimo soupisu strategie věnuje částečně i taktice, tj. konkrétním krokům, jak 

danou strategii realizovat. Jasně stanovuje odpovědné osoby za plnění cílů a data realizace, 

podle kterých můţe s taktikou pracovat i ve fázi kontroly a hodnocení.“ 
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 A závěrem svého hodnocení říká: „Celkově bych řekl, ţe se studentce povedlo za 

vyuţití odpovídajících metod naplnit vytyčené cíle a vytvořit pro organizaci strategický 

plán v poţadovaném rozsahu. Pokud by práce měla slouţit jako „mustr“ pro obdobné 

organizace, zaslouţila by si ještě doladění, nicméně to je jiţ bez pochyb nad rámec 

zadání.“ Petr Holodňák (2014) 
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IV. Závěr 

Celá diplomová práce byla věnována procesu strategického plánování v neziskových 

organizacích a to nejdříve v teoretické rovině, kdy jsem její poznatky následně vyuţila 

v části praktické, jejímţ výstupem je vytvořený strategický plán konkrétní neziskové 

organizace Poradna pro integraci, o. s. 

Počátkem celého procesu bylo uvědomění, ţe organizaci chybí koncept práce a 

uvědomění, za jakými cíli směřují veškeré aktivity organizace. Po domluvě s ředitelkou 

organizace Mgr. Monikou Korábovou bylo ujednáno, ţe s jejím dohledem a mým vedením 

si PPI jakoţto jednotný celek vytvoří svůj strategický plán, na kterém se bude podílet nejen 

vedení, ale i samotní zaměstnanci. Na základě toho jsem vytvořila harmonogram 

strategických porad zaměstnanců, kde jsem figurovala jakoţto facilitátor a vytvářela 

pomocí řízené focus group prostor pro diskuzi, jejímiţ postupnými výstupy byly externí a 

interní analýzy organizace, její syntézy v podobě SWOT analýzy a ujasnění si jedinečnosti 

organizace. V návaznosti na to mi vedoucí pracovníci sluţeb posléze vytvořili a předali své 

vize rozvoje týkající se sluţeb sociálně aktivizačních činností, dobrovolnictví, podnikání, 

coţ se vše sjednotilo v cíle organizace a akční plán či taktiku jejích plnění.  V následujícím 

období bude průběţně probíhat realizace akčního plánu, kdy ke kaţdému cíli byla 

přiřazena odpovědná osoba za jeho plnění, popsáno co má být výstupem a datum kontroly. 

Dle jasně vymezených mezníků můţe vedení organizace průběţně kontrolovat plnění 

strategického plánu, můţe strategický plán aktualizovat dle momentálních potřeb a na 

konci strategického období by mělo dojít k velkému vyhodnocení strategického plánu a 

naplánovaní období nového. 

Tento plánovací proces organizaci prospěl v ujasnění si směru řízení organizace, kdy 

se zaměstnanci navzájem poslouchali a komentovali si své nápady, ujasňovali si moţnosti 

rozvoje své práce a také hranice, které organizace má. Kaţdý zaměstnanec se mohl 

vyjádřit, jak cítí poslání organizace, jeho vize a hodnoty, kaţdý zaměstnanec participoval 

na budoucích strategických prioritách organizace. Pomocí multidisciplinární práce se 

zaměstnanci zároveň provázali s organizační kulturou organizace a ujasnili si své 

kompetence při realizaci strategického plánu. 

Největší výzvou bude sebefinancování a oproštění se, prozatím alespoň částečně, od 

závislosti  na veřejných dotacích a dále boj s konkurencí na bázi nabízeného portfolia 

sluţeb. Jak vyšlo z analýz a taktického plánu PPI, získání zdrojů vlastních financí by mělo 



81 

 

jít cestou vymezení nabízených sluţeb v oblasti kariérového a business poradenství a 

částečného zpoplatnění odborného poradenství podsazením cen vůči komerční sféře a dále 

cestou zintenzivněním a vytvořením konceptu pro individuální a korporátní  fundraising. 

Konkurenční boj v nabízených sluţbách organizace očekává především v oblastech 

realizovaných projektů, kde jednotné výzvy nedávají velké pole moţnosti vymezení se, 

čímţ organizace reaguje novými registracemi a rozjetím sluţeb jmenovaného odborného 

kariérního a business poradenství, sociálně aktivizačních sluţeb pro rodiny s dětmi a dále 

akreditací dobrovolnictví. Tyto nabízené sluţby PPI pomůţou zindividualizovat nabízené 

činnosti dle aktuálních potřeb cílové skupiny a pomůţou organizaci se vymanit mezi 

konkurencí nabízením nových a jedinečných činností a aktivit. 

A k celkovému hodnocení plánu, sama vnímám strategický plán jako velký přínos 

pro organizaci, ale jako první mnou vedený strategický plán jsem si vědoma několika 

chyb. Největší chyba byla, ţe celý plánovací proces probíhal na pracovišti v běţné 

pracovní době. Následkem toho je, ţe zaměstnanci jsou z časových důvodů pod tlakem, 

odbíhají kvůli pracovním povinnostem či nemohou věnovat plánování tolik času, kolik by 

bylo zapotřebí. S tím souvisí i v této práci malý počet uskutečněných týmových focus 

groups, kdy následně bylo zapotřebí více mé invence neţ samotného vedení a 

zaměstnanců. Pro příště bych celému procesu ráda vyčlenila více času, a pokud by to 

finance organizace dovolily, plánovala bych se zaměstnanci mimo pracovní prostředí 

například na teambuildingovém výjezdu. 

Další překáţkou při tvorbě strategického plánu byl fakt, ţe sama kaţdodenně 

působím v organizaci jako zaměstnanec, jsem tudíţ zainteresovaná v působení a fungování 

organizace, v jejích potřebách. Proto jsem se v průběhu celé práce snaţila o svůj osobní 

distanc a vytvářela jsem prostor především zaměstnancům a vedení, aby vyjádřili své 

poznámky, a osobně jsem pracovala aţ s pracovními výstupy, které jsem kategorizovala a 

následně interpretovala. 

 V neposlední řadě negativně hodnotím i fakt, ţe organizace nemá vypracované 

ţádné pracovní scénáře pro krizové situace, tedy chybí jí krizový plán. Ačkoliv není 

nutností, aby tento plán byl součástí plánu strategického, tak doporučuji jeho vytvoření, 

zahrnutí do strategického plánu a jeho následné zhodnocení současně s koncem 

strategického období. Jak jiţ bylo řečeno v analýzách, kaţdá organizace funguje v 

prostředí, které podléhá různým střídavým vlivům a je zapotřebí, aby organizace byla 

připravená i v nepříznivých časech, ať z důvodů finančních, politických či sociálních. 
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Celkově vnímám celý proces plánování pro organizaci jako přínosný, uţ z důvodů 

ujasnění a ucelení jejího poslání, vizí a cílů, stmelení zaměstnanců s vedením při tvoření a 

ujasňování si současného postavení organizace, ale především proto, ţe organizace jiţ 

sama vidí tato pozitiva a přínosy, vidí zmíněné nedostatky a hodlá se strategickým 

plánováním pokračovat a učit se, jak být i dobrým managerem a konkurentem v 

neziskovém občanském sektoru. 
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