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Anotace (abstrakt)
Tato diplomová práce zkoumá vliv míry profesionalizace na sektorovou identitu vybraných
neziskových organizací v České republice, které se zabývají poskytováním služeb pro
hendikepované osoby. V neziskových organizacích nejen v České republice v rámci modernizace
dochází k jejich profesionalizaci, což je proces, při kterém dochází k vnitřním změnám v organizaci.
Mezi nejvýznamnější změny můžeme řadit rozšiřování odborného vědění, které má za následek
rozšiřování profesionální základny organizací. Další změny, které souvisí s profesionalizací, jsou
dělba práce, změny v hierarchii organizací, změny v otevřenosti pro zapojování občanů, změny
financování a celkového fungování organizace. Tyto změny přicházející s profesionalizací mění
identitu neziskových organizací, které se stále více podobají institucím komerčního sektoru.
Základní hypotéza této práce, která vychází z literatury, kdy se odborníci na profesionalizaci
vyjadřují, že organizace profesionalizací ztrácejí svůj původní charakter neziskových organizací,
tedy zní: Čím více je nezisková organizace profesionalizovaná, tím méně znaků sektorové identity
vykazuje. Přičemž sektorová identita je koncept, který byl v této práci stanoven na základě
strukturálně operacionální definice Salamona a Anheiera, kteří hovoří o pěti znacích, které by měly
splňovat neziskové organizace. V této práci byla proto nejprve hodnocena míra profesionalizace
jednotlivých organizací a dále posuzována jejich sektorová identita v závislosti na této stanovené
míře profesionalizace. Výsledky podporující stanovenou hypotézu, jsou uvedeny v závěru práce.

Abstract
The aim of this thesis is to explore a new phenomenon of professionalization in the
non-governmental organizations and its impact on the sectoral identity of non-governmental
organizations that are targeted to handicapped people. Because of the modernization a trend of
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professionalisation enters to non profit sector. This process changes the structure of organizations.
The most important changes are a spreading of professional knowledge that leads to increasing of
professionals in organizations. Other changes are the division of labour, changes in the hierarchy
and the structure of the organization, the accessibility for the public, financing, and also that
professionals start to have a bigger impact on organizations. This transformation changes
characteristics of sectoral identity of non-givernmental organizations that are starting to be similar
to public administratiion institutions or to commercial subjects. The basic hypothesis of this thesis
is: The more proffesionalized the organizations are the less characteristics of sectoral identity they
show. The sectoral identity is a concept that was determined for this thesis according to the
definitiion of non-governemnetal organizations of Salamon and Anheier. They determined five
characteristics of non-governmenatl organizations. This thesis explores the level of
professionalization of non-governmental organizations, and how this level effects the
characteristics of those organizations according to the definic of sectoral identity. With this aim
there were set research questions that will be answered based on its own qualitative research in
six nongovernmental organizations from the Czech Republic.
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A.vymezení výzkumného problému
V neziskových organizacích dochází v rámci jejich vyvíjení se a přizpůsobování se společnosti a
jejím požadavkům k procesu profesionalizace. Jak uvádí Saurugger a Eberwein (2009) jedním
z problémů neziskových organizací je jejich participace v téměř všech oblastech veřejné politiky,
kdy se nabízí otázka,
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jestli je tato participace stále v souladu s konceptem demokratizace. Druhým problémem je jejich
přílišná profesionalizace a přizpůsobování se společnosti, kdy se stále více přibližují k typům
organizací soukromého sektoru nebo nátlakových skupin. (Saurugger, Eberwein 2009: 2-3) Proces
profesionalizace, který proniká do neziskových organizací, ze sociologického hlediska zajišťuje
kolektivní reprezentaci zájmů a společných strategií. Jedná se o použití procesů vedoucích k rozvoji
profesí, a to díky vzdělávání, dělbě práce a rozdělení politické či sociální moci. (Jantulová 2005:
131) V oblasti neziskového sektoru je proces profesionalizace chápán i jako nahrazování
dobrovolné práce prací placenou z důvodu specializace a expertního vědění dané problematiky.
(Horch 1994: 223 dle Jantulová 2005: 131)
V rámci procesu profesionalizace dochází k „formování profesí, k distribuci rolí a k uspořádání
vztahů moci mezi experty a laiky“ (Jantulová 2005: 131-132), a tím se organizace stávají stále více
expertními. V rámci těchto vlivů profesionalizace dochází k vytváření nových pracovních míst, pro
které je potřeba specializovaného expertního vědění a dovedností (Jantulová 2005: 132) a je
způsoben vznik placených odborných pozic místo pozic dobrovolníků. (Horch 1994: 223 dle
Jantulová 2005: 131). Tím dochází k odcizení od občanské společnosti chápané jako sektor, kde by
občané měli mít možnost se angažovat k formování kolektivních hodnot a participování na
vytváření veřejné politiky. (Marada 2005 : 147) V neziskových organizacích se angažují i lidé bez
profesionálního vědění, kteří nemají expertní teoretické vědění a takové množství zkušeností, tedy
základy pro tzv. profesní autoritu. Experti si během svého působení, vzděláváním a interakcí
s ostatními profesionály vytváří tzv. profesionální kulturu, která mnohdy bývá podstatou problémů
při spolupráci mezi profesionály a neprofesionály, jejich vzájemného odcizení a špatné
komunikace. (Jantulová 2005: 135)
V rámci procesu profesionalizace dochází k proměně neziskových organizací na organizace expertní
tvořené profesionály, které se vzdalují myšlence klasického pojetí neziskových organizací jako
možnosti občanské angažovanosti ve veřejné politice. Tato práce se bude zabývat tím, jak míra
profesionalizace ovlivňuje sektorovou identitu neziskových organizací v České republice.

B. Cíle diplomové práce
Tato diplomová práce si klade za cíl prozkoumat míru profesionalizace u neziskových organizací
v České republice a prozkoumat vlivy této míry profesionalizace na znaky a charakteristiky
neziskových organizací podle strukturálně operacionální definice. Tyto znaky a charakteristiky jsou
v této práci nazývány jako sektorová identita neziskových organizací. Těchto stanovených cílů se
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bude snažit zjistit na základě vlastního kvalitativního výzkumu provedeného v neziskových
organizacích a prostudování dostupných zdrojů.

C. Výzkumné otázky
Na základě stanovení cílů diplomové práce, jsem si stanovila následující výzkumné otázky:

1. Jakou míru profesionalizace mají zkoumané organizace?
2. Jaké mají znaky sektorové identity?
3. Jaký vliv má profesionalizace na znaky sektorové idnetityM

D. Teoretická východiska
Tato diplomová práce zabývající se vlivem míry profesionalizace na sektorovou identitu
neziskových organizací vychází z teorie sociálního a teorie modernizace, v jejímž rámci dochází
k profesionalizaci v neziskových organizacích.
Teorie sociálního a lidského kapitálu je v této práci chápána z pohledu, který uplatňoval významný
americký sociolog James S. Coleman. Podle tohoto autora sociální kapitál představuje zejména
aktiva a zdroje, a je tzv. kapitálem produktivním, což znamená, že s jeho pomocí lze dosáhnout
určitých cílů, jichž by bez něj nebylo možno dosáhnout. (Coleman 1994: 302 dle Veselá 2005) je to
tedy jakýsi nástroj, který slouží jako spojení mezi mikro a makro strukturou společnosti. Jedná se
na rozdíl od lidského kapitálu o formu kapitálu společného neboli kolektivního statku. Pro sociální
kapitál jsou základní normy, které upevňují kolektivní zájem a potlačují individualismus a vlastní
prospěch. (Coleman 1988: 119 dle Šafr, Sedláčková 2006:18)
Druhou teorií, ze které tato práce vychází je teorie modernizace. Podle Kellera se již nacházíme ve
druhé vlně modernizace. První vlna nastoupila již po druhé světové válce a probíhala až do
šedesátých let. Druhá vlna začíná nastupovat až v 80. letech. (Keller 2007: 9) Modernizace je
proces, který zasahuje do všech sociálních sektorů a má dlouhodobý charakter. Můžeme o něm
hovořit jako o procesu komplexní, často jako o komplexu civilizačním. (Havelka, Muller 1996: 147)
Jedná se o změny hodnot, struktur a chování v rámci větších a komplexnějších sociálních systémů,
kam můžeme zařadit např. instituce, organizace, asociace, státní útvary nebo i celé společnosti.
(Havelka, Muller 1996: 144) Proces profesionalizace můžeme sledovat jako jeden faktor
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modernizace, a to sice diferenciaci a specializaci. Ty se v modernizaci projevují dělbou rolí,
stabilizací systémů a restrukturalizací statusů a rolí. (Havelka, Muller 1996: 147)

E. Výzkumný plán
Tato diplomová práce pro dosažení stanoveného výzkumného cíle a zodpovězení výzkumných
otázek bude využívat poznatky, které budou zjištěny pomocí kvalitativního výzkumu spočívajícím
v detailnějším proniknutí do míry přítomnosti profesionalizace neziskových organizací a
prozkoumání přítomnosti znaků sektorové identity. Zjištění z výzkumu budou doplněna
rozpracovanými teoretickými koncepty a ucelením dostupných informací ze zdrojů týkajících se
neziskového a občanského sektoru a profesionalizace neziskového sektoru v kontextu fungování
neziskových organizací v demokratické společnosti.
Práce bude koncipována jako případová studie, která se zabývá podrobným zkoumáním, popisem a
rozborem jednoho nebo několika málo případů, od kterých se provedeným výzkumem získává
velké množství dat. Na základě těchto dat se předpokládá porozumění případu a jeho kontextu, a
následně se tento případ snaží aplikovat do širších souvislostí. (Hendl 2005:104)
Jako metoda sběru dat budou použity rozhovory. Bude se jednat o polostrukturované rozhovory
s vedoucími pracovníky neziskové organizace, s dalšími zaměstnanci či pracovníky neziskové
organizace.
Jako volbu organizace, v níž se bude výzkum provádět, bude zvolena 1 nebo 2 neziskové
organizace, které se věnují přibližně shodným aktivitám pro stejnou cílovou skupinu.
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G.Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this thesis is to explore a new phenomenon of professionalization in the nongovernmental organizations and its impact on the sectoral identity of non-governmental
organizations. Because of modernization of non-governemenatl organizations professionals
start to have their impact on organizations and it changes its characteristics. This thesis
wants to explore the level of professionalization of a few non-governmental organizations in
the Czech Republic, and how this level affects the characteristics of those organizations
according to the definic of sectoral identity. With this aim there are research questons that
will be answered based on its own qualitative research in nongovernmental organizations.
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Úvod
V současné době v západní společnosti probíhá modernizace týkající se sociálních struktur
a sociokulturních systémů, které se řídí stále více racionálními a efektivnějšími principy.
(Havelka, Müller 1996: 147) S touto modernizací nejenom institucí a organizací, ale i ostatních
struktur společnosti souvisí změny ve společnosti, kterými jsou globalizace, sekularizace,
individualizace,

ale i neustálé

rozšiřování

expertního

vědění,

a

s ním

spojený

proces

profesionalizace. (Havelka, Müller 1996: 144) Jak již uvádějí Bell 1976 a Inglehart 1989, expertní
vědění stále roste a rozšiřuje se do všech sociálních skupin, struktur společnosti a oblastí
zaměstnanosti. V rámci modernizačního trendu rozšiřování expertního vědění dochází k pronikání
profesionálů do různých oblastí, ve kterých zpočátku expertní vědění nebylo třeba, nicméně
postupně do těchto oblastí začalo pronikat, a s ním vznikla i potřeba po profesionálech.
(Šťovíčková Jantulová 2005: 131) Neziskové organizace jakožto reprezentanti občanského sektoru
a základní prvek demokratických států, doplňující svým působením sektory státu a trhu, nejsou
výjimkou z tohoto modernizačního vlivu. Pronikání expertního vědění, a s ním profesionálů
do neziskových organizací či celkově sociálních služeb, mění formy regulace a kontroly. Tito
profesionálové mají svojí přítomností v organizacích vliv na změnu mocenských vztahů a struktur
v organizacích, přinášejí nové postupy, řízení lidí, plánování, apod. Proces vedoucí k rozvoji různých
typů specifických profesí v neziskových organizacích, potřeby vzdělávání, dělby práce a dalších
změn, nazýváme profesionalizace. (Šťovíčková Jantulová 2005: 131)
Neziskové organizace jsou institucionalizovanou formou občanské společnosti, která je jedním
ze základních předpokladů demokratické společnosti. Moderní liberální společnosti jsou založeny
na tom, že jsou otevřené k zajišťování a zohledňování práv a svobody občanů v maximální možné
míře, což v demokratických společnostech probíhá právě lidskou aktivitou sdružovanou
do formální či neformální občanské společnosti. (Skovajsa 2010: 62-64) Nejen proto jsou tyto
změny v oblasti neziskového sektoru důležité pro zkoumání. Tato práce se zaměřuje na vlivy míry
profesionalizace na sektorovou identitu nestátních neziskových organizací v České republice,
konkrétně těch zaměřených na hendikepované.
Profesionalizace neziskového sektoru je fenomén velmi náročný k analyzování, jelikož se jedná
o různorodý proces v prostředí, které je heterogenní. A to ať už svým zaměřením, organizací,
velkostí či přítomností různých aktérů. (Saurugger, Eberwein 2009) Nicméně pro tuto práci
zaměřenou na neziskové organizace, jsem zkoumala organizace poskytující sociální služby
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hendikepovaným lidem, tudíž se jedná o organizace, jejichž cíle jsou směřovány pro stejnou cílovou
skupinu, ačkoliv se jedná o různé právní formy.
Vzhledem k náročnosti a komplexnosti analyzování procesu profesionalizace je v této práci
vyhodnocena míra profesionalizace zkoumaných organizací, a podle tohoto vyhodnocení
je vytvořena jejich škála. U každé organizace je poté zkoumána přítomnost znaků sektorové
identity, jejichž míra je poté analyzována na základě stanovené míry profesionalizace,
a u jednotlivých znaků sektorové identity je posuzováno, zda je jejich přítomnost ovlivněna mírou
sektorové identity. Tímto se snažím zkoumat, zda míra profesionalizace má vliv na sektorovou
identitu neziskových organizací. Koncept sektorové identity byl pro tuto práci stanoven na základě
strukturálně operacionální definice podle Salamona a Anheiera. Výzkum v této práci je
mnohopřípadovou studií, která se soustředí na hlubší prozkoumání charakteristik a znaků ve
zkoumaných organizacích.
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1 Vymezení problému
Jak jsem již uvedla v úvodu této práce, neziskové organizace jsou jedním ze základních prvků tvořící
stabilní demokratickou společnost, jelikož jsou institucionalizovanou reprezentací občanské
společnosti. Neziskové organizace a celkově neziskový sektor doplňují služby a statky v oblastech,
kde stát a trh není schopen uspokojit potřeby občanů. (Mercer 2002: 7)
V původním vnímání se neziskový sektor vyznačuje svoji občanskou, altruistickou angažovaností,
která je založena na vzájemné solidaritě a hodnotách jednotlivců, kteří se do organizací zapojují.
(Marada 2005: 147) Nicméně vlivem tzv. profesionalizace, která se postupně v rámci modernizace
organizací dostává i do oblasti neziskového sektoru a jeho organizací, se mění jejich struktura,
vztahy a jejich fungování. Vznikají potřeby po expertním vědění v rámci zvyšování nároků
na organizace v dnešní modernizované společnosti, začínají vznikat nová pracovní místa, na která
dobrovolníci neboli amatéři svými schopnostmi a časovými možnostmi nestačí. S touto potřebou
expertního vědění pronikají do organizací profesionálové a postupně se začíná měnit původní
identita organizací a jejich vnitřní struktura. Tento proces se nazývá profesionalizace.
(Marada 2005) (Šťovíčková Jantulová 2005: 132)
Nicméně při profesionalizaci nedochází pouze k pronikání profesionálů do organizací, ale také
k zavádění nových způsobů řešení práce, nových postupů, dělby práce a rolí. Současné trendy
profesionalizace neziskových organizací mají vliv na dělbu práce, a vytváření nových struktur,
mocenského rozdělení a celkově mění povahu organizace. (Šťovíčková Jantulová 2005: 131-132)
Tyto změny posouvají neziskové organizace k vysoce profesionalizovaným uskupením, jejichž
charakteristiky a znaky nemusí zcela korespondovat s neziskovým sektorem a jeho znaky.
Organizace se mohou s vyšší mírou profesionalizace více podobat subjektům veřejné správy nebo
komerčním organizacím, a dochází k rozmělňování znaků neziskových organizací, které vznikly jako
angažované formy občanského uskupení. (Saurugger, Eberwein 2009: 2-3) Profesionalizací může
docházet k uzavírání možností participace občanů, jelikož nemají potřebné profesionální vědění,
dochází také přirozeně k centralizaci moci a vedení v rámci organizace do rukou profesionálů,
a to díky autoritě, která je profesionálům připsána. Amatéři, dobrovolníci a široká veřejnost proto
ztrácí možnost participace v těchto organizacích. (Šťovíčková Jantulová 2005: 132)
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Znaky, které odpovídají charakteru neziskového sektoru, a které by měly být přítomny
v neziskových organizacích, jsou v této práci zahrnuty pod koncept sektorová identita, v rámci níž
jsou zahrnuty prvky dobrovolnosti, míra institucionalizace a vztahy v rámci organizace
a samostatnost organizace, čili její nezávislost na dalších subjektech. Definice sektorové identity
je založena na strukturálně operacionální definici znaků neziskových organizací podle Salamona
a Anheiera. (Salamon, Anheiera 1998)
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2 Cíle práce
Tato práce zkoumající vliv míry profesionalizace na sektorovou identitu neziskových organizací
v České republice, se zaměřuje na prozkoumání míry profesionalizace neziskových organizací
a přítomnost znaků sektorové identity v organizacích zaměřených na poskytování služeb pro
hendikepované osoby. Jak uvádí T. H Caria a F. A. Pereira profesionalizace se rozmáhá zejména
v oblasti sociální práce a poskytování sociálních služeb, jelikož k sociální práci se přistupuje, jako ke
speciálnímu druhu profese, který vyžaduje odborné vědění a profesionální přístup.
(Caria, Pereira 2016: 121- 122) Proto se neziskové organizace, jejichž poslání je vztaženo
k poskytování sociálních služeb, snaží profesionalizovat, aby dokázaly poskytnout co nejlepší
profesionální služby a zároveň byly schopny získat další finanční prostředky, s nimiž mohou
disponovat pro naplňování svého poslání. (Buth 2011: 6)
Mezi odborníky existuje názor, že profesionalizace svými vlivy negativně působí na neziskový
sektor a rozmělňuje jeho znaky, jelikož se organizace začínají podobat organizacím soukromého
sektoru či nátlakovým skupinám, a ztrácejí tak svoji příslušnost k neziskovému sektoru. (Frič 2011a)
(Saurugger, Eberwein 2009: 2-3) V této práci vycházím z předpokladu, že neziskové organizace by
měly splňovat charakteristické znaky neziskového sektoru, které si zde vymezuji podle strukturálně
operacionální definice Salamona a Anheiera. (Salamon, Anheiera 1998) Pokud vlivem
profesionalizace dochází ke změnám v charakteristikách organizací, a organizace se začínají svými
charakteristikami odklánět od neziskového sektoru a spíše se podobají soukromému sektoru, tak
organizace již nebudou všechny znaky neziskového sektoru splňovat, neboli začnou ztrácet svoji
sektorovou identitu, a to právě v závislosti na míře své profesionalizace. Domnívám se, že míra
profesionalizace, kterou v práci hodnotím jako přítomnost profesionalizačních znaků, má vliv na
míru přítomnosti znaků neziskového sektoru, pro jejichž zkoumání využívám konceptu sektorové
identity definované na základě strukturálně operacionální definice Salamona a Anheiera. Jinými
slovy, v této práci se zabývám tím, jaký vliv má míra profesionalizace v neziskových organizacích na
charakteristiky a znaky těchto organizací, a to konkrétně na znaky, které jsou připsány neziskovým
organizacím

na

základě

strukturálně

operacionální

definice

Salamona

a

Anheiera.

(Salamon, Anheiera 1998) A proto si stanovuji si a dále pracuji s následující hypotézou, která zní:
Čím vyšší míra profesionalizace je v organizaci přítomná, tím méně znaků sektorové identity
organizace vykazuje.
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Hlavním cílem této práce je prozkoumat, jakou míru profesionalizace vykazují zkoumané neziskové
organizace, a to na základě posouzení míry přítomnosti jednotlivých znaků profesionalizace. A dále,
jak tato míra ovlivňuje sektorovou identitu těchto organizací, jejichž cílovou skupinou jsou
hendikepované osoby.
Výzkumné otázky:
1) Jak vysokou míru profesionalizace vykazují zkoumané organizace neziskového sektoru
zaměřující se na hendikepované osoby?
2) Jak míra profesionalizace ovlivňuje jednotlivé znaky sektorové identity těchto organizací?

8

3 Metodologie
Tato diplomová práce se soustředí na prozkoumání míry profesionalizace a vlivu této míry
na sektorovou identitu, konkrétně aspektů, kdy se vlivem profesionalizace mění charakteristiky
organizace, které se odklánějí od znaků neziskového sektoru, a tím organizace ztrácejí svoji
sektorovou identitu. Konkrétně se potom jedná o občanská sdružení, která se podle nového
Občanského zákoníku platného od 1. ledna 2014 stala buď spolky, zapsanými ústavy nebo veřejně
prospěšnými organizacemi. Tyto formy neziskových organizací mohou využívat občané jako
dobrovolníci k možnosti zapojení se a přispívání k artikulaci svých požadavků či prosazovaní svých
zájmů, čímž podporují demokratizaci společnosti. (Šťovíčková Jantulová 2005: 134).
Pro dosažení stanovených výzkumných cílů a zodpovězení výzkumných otázek, práce využívá
kvalitativní, a částečně i kvantitativní aspekty. V práci využívám kvalitativních metod sběru dat,
jimiž jsou polostrukturované rozhovory prováděné v autentickém prostředí neziskových organizací.
V počátku výzkumu stojí hypotéza, na základě níž byla operacionalizována míra profesionalizace
a sektorové identity.
Výzkumný design je koncipován jako mnohopřípadová studie, která se zaměřuje na šest organizací,
ve kterých sbírá velké množství dat. Jelikož se případové studie mohou věnovat zkoumání změn
a adaptace v institucích a organizacích, tak se snažím o prozkoumání vztahů v organizacích v jejich
celistvosti. Právě podrobným zkoumáním, popisem a rozborem jednoho nebo několika málo
případů získáváme velké množství dat, na jejichž základě dochází k porozumění v kontextu
a možnosti aplikace do širších souvislostí. (Hendl 2005: 104)
Jako metoda sběru dat byly použity polostrukturované rozhovory. Metoda sběru dat v podobě
rozhovorů byla zvolena, jelikož problém důsledků trendů profesionalizace nelze zkoumat přímo.
V rámci neziskových organizací byly pro rychlou orientaci a proniknutí do problematiky realizovány
polostrukturované rozhovory s klíčovými aktéry, a to ve vybraných neziskových organizacích
v Praze a v Plzni. (Nekola, Veselý, Ochrana 2007: 170-171) Za klíčové aktéry v tomto kontextu
považuji řídící pracovníky neziskových organizací, jakožto ty aktéry, kteří řídí lidské zdroje a určují
cíle organizace. Doplňující informace o neziskových organizacích byly zjišťovány z dostupných
dokumentů (stanovy, výroční zprávy a zakládající listiny) na webových stránkách organizací.
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Analýzu dat z této mnohopřípadové studie můžeme nazvat jako „analýzu orientovanou
na proměnné, která se zaměřuje na vztahy mezi dobře definovanými koncepty.“ (Hendl 2005: 226)
Koncepty pro tuto práci jsou profesionalizace a sektorová identita, u nichž se soustředím na vliv
míry profesionalizace na sektorovou identitu. Nevýhodu tohoto přístupu mohou být někdy příliš
obecné, až vágní zjištění, nicméně vzhledem k tomu, že se v práci nesnažím přicházet s novými
zobecnitelnými

vztahy

a kauzalitami,

tak

toto

omezení

není

přílišnou

překážkou.

(Hendl 2005: 226-227)
Pro tuto práci byly kontaktovány neziskové organizace, jejichž služby se vztahují k cílové skupině
hendikepovaných osob. Byly osloveny organizace v hlavním městě Praze a dále v Plzni, jakožto
v krajském městě. Tento model byl vybrán, jelikož se domnívám, že pro zkoumání tématu
profesionalizace je vhodné kontaktovat i organizace mimo hlavní město, jelikož situace může být
odlišná. Spolupráce byla navázána se šesti organizacemi, kde jsem provedla polostrukturované
rozhovory s vedoucími organizací. Ve čtyřech ze šesti případů se jednalo o zakladatele a také
ve čtyřech ze šesti se jednalo přímo o ředitele organizací. Z těchto celkem šesti organizací mají
hlavní sídlo čtyři v Praze a dvě v Plzni. V těchto organizacích byla zjišťována a následně analyzována
míra profesionalizace a poté i míra sektorové identity. Následující tabulka poskytuje podrobnější
informace o organizacích, které byly do výzkumu zapojeny.
Tabulka 1. Základní informace o dotazovaných organizacích

Název

Forma

Vznik Služby

Sídlo

Velikost Počet
Počet
vedení
úvazků dobrovolníků

Motýl

Zapsaný
ústav

2004

Prorodinné služby, raná
péče, terénní péče,
terapeutické dílny

Plzeň

4

9

Cca 10, další
nárazově

Sdružení
Ty a Já

Zapsaný
spolek

2005

Prorodinné služby,
trávení volného času,
dopolední klub

Plzeň

3

6

2 stálé, další
nárazově

Prosaz

Zapsaný
ústav

1991

Zdravotní péče,
výtvarné dílny, osobní
asistence, pečovatelská
služba, dispečink

Praha 2

Cca 80

Ne

10

Kvadru
o.p.s.

Obecně
2010
prospěšná
společnost

Informace, poradenství,
akce, jednorázová
pomoc, půjčování
pomůcek

Praha 1

1

Ne

Půjčovna Zapsaný
3P
spolek

2010

Aktivizační služby,
půjčování
zdravotnických
pomůcek pro
hendikepované,
vydávání časopisu,
informace

Praha 2

6

Ne

Naděje

1990

Sociální služby pro
ohrožené sociální
skupiny- bezdomovci,
senioři, hendikepovaní

Praha 23

Cca
650

Cca 110
stálých

Zapsaný
spolek

Zdroj: autorka
V jednotlivých neziskových organizacích, kde jsem prováděla rozhovory v délce cca 45 až 90 minut,
jsem na základě operacionalizace profesionalizace zjišťovala míru profesionalizace. Pro každou
organizaci jsem vytvořila tabulku profesionalizace, a na základě přítomnosti či nepřítomnosti
indikátorů znaků profesionalizace jsem přiřazovala indikátorům body. Tyto body pro přítomnost
indikátorů profesionalizace jsem sečetla u každé organizace a získala tak počet bodů
profesionalizace. Počet bodů profesionalizace byl dále v této práci považován za míru
profesionalizace. Na základě této hodnoty míry profesionalizace jsem organizace seřadila od
organizace s nejnižším počtem získaných bodů neboli nejméně profesionalizované k nejvíce
profesionalizované.
V další části analýzy jsem vytvořila na základě operacionalizace sektorové identity tabulky pro
každý jednotlivý znak sektorové identity neboli institucionalizovanou, soukromost, nerozdělování
zisku, soukromost a dobrovolnost, kde jsem pro každou organizaci prováděla hodnocení
přítomnosti indikátorů daného znaku. Pro každý znak sektorové identity poté měla každá
organizace určitý počet bodů sektorové identity, který jsem dále analyzovala v závislosti na míře
profesionalizace dané organizace.

11

4 Neziskový sektor a sektorová identita
Vymezení pojmů občanský a neziskový sektor je poněkud problematické. Jak uvádějí L. M Salamon
a H. K Anheier, nejlépe se dá neziskový sektor vymezit v opozici ke státu a trhu. Kromě těchto dvou
sektorů existuje ještě třetí entita organizací, která se někdy označuje jako třetí sektor, a je různými
autory označován buď jako občanský či neziskový sektor. Podle těchto autorů je vymezení
neziskového sektoru náročné, zejména proto, že zahrnuje velmi široké spektrum organizací, kam
mohou patřit i vývařovny pro lidi bez domova, ale i umělecké organizace. Kromě toho má také
tento sektor, právě díky své diverzně, velký potenciál růstu a vlivu na zbývající dva sektory.
(Salamon, Anheier 1997: 1-3)
Neziskové organizace jsou institucionalizovanou formou občanské společnosti. Jejich souhrnné
označování nese název neziskový sektor nebo také tzv. třetí sektor, často se ale jako synonymum
používá i právě termín občanský sektor. V empirickém zkoumání je nejvíce využíván koncept
neziskových organizací, zatímco občanský sektor je využíván spíše teoreticky a konceptuálně.
(Rakušanová, Řeháková 2006:

17) Tyto

organizace

dobrovolně

se

sdružujících

lidí

jsou

v odborné literatuře označovány jako neziskové organizace (Ljubownikov, Crotty 2013: 762)
V rámci této práce je k neziskovému sektoru přistupováno jako k součásti občanské společnosti,
která zahrnuje jednání a sdružování mimo oblast rodiny trhu a státu. Do občanské společnosti
řadíme složky organizované a neorganizované. Organizovaná občanská společnost se mnohdy
označuje právě jako občanský, třetí, neziskový, dobrovolnický či nezávislý sektor, nicméně pojem
občanská společnost je daleko širší, jelikož obsahuje i hodnoty, normy a zvyklosti občanů. Nicméně
můžeme říci, že výrazy občanský, neziskový či dobrovolnický sektor vyjadřují stejný sociální
prostor, nicméně každý výraz se zaměřuje pouze na určité hledisko či výsek tohoto prostoru.
(Skovajsa 2010: 30-31)

4.1 Sektorová identita vymezení pojmu
Pod pojmem sektorová identita zahrnujeme znaky a charakteristiky občanské společnosti
a neziskového sektoru v původním smyslu, tedy sektoru občanského angažmá, který je nicméně
v současné době vystaven vnějším strukturálním hrozbám. Mezi tyto hrozby můžeme právě řadit
profesionalizaci, která způsobuje posouvání struktur a organizace neziskových uskupení k tržním
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mechanismům. (Marada 2005: 147-148) Sektorová identita jsou tedy charakteristiky a znaky, které
organizace vykazují, aby mohly být označovány jako neziskové organizace.
Jak uvádí Lester M. Salamon a Helmut K. Anheier, tak někteří skeptičtí autoři se domnívají, že
definici neziskového sektoru nelze zobecňovat, jelikož neziskový sektor se liší v jednotlivých
státech, díky různému politickému zázemí. (Salamon, Anheier 1998: 3) (Salamon, Anheim 1997: 1)
I přesto tito dva autoři vytvořili nejčastěji citovanou definici znaků, které mají splňovat neziskové
organizace. Podle nich je neziskový sektor soubor jednotlivých entit, které splňují následujících pět
charakteristik:

institucionalizovanost,

soukromost,

nerozdělování

zisku,

samosprávnost

a dobrovolnost. (Salamon, Anheier 1998: 216-217)
Institucionalizovanost neziskových organizací vnímají autoři tak, že organizace mají jasnou
a organizovanou strukturu. Tento znak tedy vylučuje zahrnování organizací, které jsou
jednorázové, či mají neformální shromáždění, jelikož nejsou organizacemi občanské společnosti.
(Skovajsa 2009: 38) Institucionalizované organizace jsou organizované za společným cílem.
(Salamon, Anheier 1998: 216)
Soukromým charakterem je míněno, že organizace nejsou institucionální součástí státu a ani jím
nemohou být řízeny. (Salamon, Anheier 1998: 216) Nicméně mohou přijímat státní finanční
příspěvky. (Skovajsa 2009: 39)
Dalším znakem neziskového sektoru je podle Salamona a Anheiera to, že organizace nerozdělují
zisk mezi své zaměstnance, ale veškerý zisk vkládají do naplňování vlastního poslání.
(Salamon, Anheier 1998: 216)
Organizace neziskového sektoru musí být samosprávné, a tedy na jejich řízení se nepodílí jiné
subjekty a jsou vybaveny k tomu, aby byly schopny řídit samy sebe. (Skovajsa 2009: 39)
(Salamon, Anheier 1998: 216)
Dobrovolností, mají autoři na mysli, že součástí organizace je určitá míra dobrovolné participace.
(Salamon, Anheier 1998: 216) Organizace mají být podporovány dobrovolníky, či dobrovolnickými
dary. Neziskové organizace mohou být řízeny dobrovolníky nebo pouze využívat práce
dobrovolníků k naplňování poslání organizace. (Skovajsa 2009: 39)
Znaky, které uvedli Anheier a Salamon sdílí také tým z John Hopkins University ve Spojených
státech amerických, kteří tyto znaky pouze jinak pojmenovávají. Mezi pět znaků, které stanovili,
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patří „organizovanost, oddělenost od vlády, založení za jiným účelem než za podnikáním,
samosprávnost a dobrovolnost.“ (Rektořík 2000: 139 dle Dohnalová 2005: 4)
Respektování těchto znaků neziskového sektoru strukturálně-operacionální definice potvrzuje
i Zpráva Evropské komise z roku 1995, kde je zdůrazněno, že dobrovolnické organizace jako
reprezentace občanské společnosti mají být, neziskové, nezávislé, nestranné, přispívat
k veřejnému dobru a formálně institucionalizované. O pět let později Evropská komise uvádí, že
velmi důležitý je právě prvek dobrovolnosti. Dále uvádí, že organizace mají své institucionalizované
zřízení, poslání a stanovené cíle ve své sféře působnosti, jsou nezávislé, slouží veřejnosti a nesledují
profesní zájmy svých členů. Ale také, že zaměstnanci organizace jsou odpovědní donátorům
a dalším členům. (Dohnalová 2005: 5)
Také podle Prugsamatze, existuje pět charakteristik, které většina nestátních neziskových
organizací splňuje, a to bez ohledu na to, do jaké oblasti směřují její aktivity či na jaké úrovni
operuje. Tyto charakteristiky jsou následující: Neziskové organizace existují samostatně mimo stát
a mimo další kvazistátní organizace (OSN, WTO, atd.), nicméně s těmito subjekty kooperují
a mohou být státem či dalšími podobnými organizacemi finančně podporovány. Jejich chod
a advokační aktivity jsou zcela nezávislé na vlivu státu. Nejsou ziskové a nemají majitele čili
vlastníka. Finanční prostředky získané prodejem statků či služeb jsou znovu použity na aktivity
organizace. Neziskové organizace jsou dobrovolné, a to jak v členství, tak ve svých aktivitách, a jsou
založené a jejich aktivity se vztahují k hodnotám. (Prugsamatz 2010 dle Amagoh 2015: 221)

4.2 Nestátní neziskové organizace
Nestátní neziskové organizace jsou významným činitelem v poskytování veřejných služeb,
na úrovni celorepublikové, na úrovni krajů a obcí. (Hyánek 2007) Ve společnosti plní neziskové
organizace řadu nezastupitelných funkcí, mezi ty hlavní patří zejména funkce sociální, občanská
a ekonomická. (Pospíšil 2009: 3 dle Boris/Mosher-Williams 1998: 490) Poskytují služby v oblastech
sociálních, kulturních aktivit, zdravotnictví, školství, aj. Neziskové organizace např. v oblasti
sociálních služeb zřizují až jednu čtvrtinu všech zařízení sociálních služeb a zabývají se zejména
specifickými skupinami obyvatel, jimiž jsou například matky

s dětmi, migranti, apod.

Ve zdravotnictví je až 45 % všech hospiců zřizováno neziskovými organizacemi. V oblasti vzdělávání
zřizují neziskové organizace vzdělávací zařízení na všech stupních vzdělávání, např. zřizují mateřské
školy, základní školy, praktická střediska pro střední školy, ale i vyšší odborné vzdělávání
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vysoké školy. (Hyánek 2007) Nestátní neziskové organizace poskytují veřejné služby, a to nejenom
na celorepublikové úrovni, ale i na úrovni místní. Jejich činnost probíhá nejen v sociálních službách,
ale i v kulturních aktivitách, zdravotnictví, školství, atd. (Hyánek 2007)
Ačkoliv nejenom v této práci je často neziskový sektor vnímán jako celek, a neziskové organizace
jako vzájemně si podobné, tak jedním z hlavních rysů neziskového sektoru a neziskových organizací
je jejich heterogenita. Tato různorodost se týká nejenom právních forem, ale také struktur, počtu
zaměstnanců, způsobu financování. I v rámci jedné právní formy se neziskové organizace
(např. spolky či obecně prospěšné společnosti) liší velikostí, množstvím zapojení aktérů, vnitřní
strukturou, ale zejména se jedna od druhé liší svým zaměřením, oblastí zájmu a způsobem
naplňování svého poslání. Tato heterogenita a zároveň pluralita v poskytovaných službách
a statcích, je zároveň jedním z hlavních kladů neziskového sektoru. Nicméně i v tomto pluralitním
prostředí organizace, které se zaměřují na stejnou oblast svého působení, se stávají
spolupracovníky, ale také konkurenty, a to zejména v oblasti získávání finančních prostředků,
v přístupu k veřejné správě, ale třeba i v boji o klienty. (Pospíšilová 2014: 2)
V České republice, která je považována za tranzitní společnost, má neziskový sektor
nezastupitelnou roli v budování demokracie a občanské společnosti. (Frič, Goulli 2001) Nicméně
role neziskového sektoru není pro každý stát stejná, když se mnohdy hovoří o neziskovém sektoru
jako o heterogenním souboru organizací, tak existují i významné odlišnosti v rámci jednotlivých
států v chápání, co neziskový sektor je, a jaké má možnosti a pravomoci. Podle Salamona existují
čtyři hlavní faktory, které mají vliv na podobu neziskového sektoru v daném státě. Jedná se právní
systém daného státu, které může výrazně ovlivnit zakládání a možnosti působení neziskových
organizací. Dále se jedná o stupeň rozvoje dané země, který je posuzován podle stupně sociální
diferenciace přinášející ekonomický růst, dále je posuzován elitami, které se podílejí na vytváření
neziskového sektoru, a také komunikačními možnostmi, které umožňují mobilizaci a organizaci.
Třetí faktor je stupeň centralizace společnosti, kdy čím více je stát centralizovanější, tím
je neziskový sektor méně soudržný. Posledním faktorem je podle Salamona vládní politika, a její
přisuzování moci neziskovému sektoru, postoj vládnoucích elit k neziskovému sektoru, apod.
(Salamona, Anheirer 1997 dle Stachová 2008: 43-44)
V České republice se lze setkat s několika základními formami nestátních neziskových organizací
s širokým spektrem zástupců, jimiž jsou zapsané spolky, zapsané ústavy, nadace a nadační fondy,
církevní právnické osoby zřizované církví či náboženskou společností a obecně prospěšné
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společnosti. V rámci občanského sektoru celkově existují ještě další formy formálních organizací,
které pro úplnost stojí alespoň za vyjmenování. Do této skupiny patří odbory, občanské iniciativy,
divadla či školy zřízené jako příspěvkové organizace, dále politické strany, družstva, obchodní
společnosti, lékařské, advokátní či notářské a další profesní komory, hospodářské nebo agrární
komory. (Skovajsa 2009: 39-40)
Z hlediska činnosti, kterými se neziskové organizace zabývají, je můžeme rozdělit na tzv. servisní,
dále na zájmové a advokační. Organizace občanské společnosti můžeme také rozdělit na vzájemně
prospěšné, které své zájmy soustředí na své členy čina osoby blízké těmto členům. Druhým typem
jsou organizace veřejně neboli obecně prospěšné, jejichž cíle a poslání se pojí s veřejným zájmem
společnosti, a není omezen pouze na členy organizace. (Skovajsa 2009: 41) V rámci této práce jsou
zkoumány organizace, která bychom podle předchozích vymezení mohli zařadit do občanských
veřejně prospěšných sdružení, jejichž činnost řadíme mezi servisní, a to konkrétně v oblasti sociální
péče.
S nabitím účinnosti Nového občanského zákoníku, a to dnem 1. 1. 2014 se z občanských sdružení
staly automaticky spolky. Občanská sdružení měla nicméně možnost změny na právní formu
ústavu, obecně prospěšné společnosti či sociálního družstva. Před zavedením Nového občanského
zákoníku 2012 byly neziskové organizace upravovány zákony, které určovaly jejich vznik, fungování
a činnosti. Jedná se o následující zákony:
Občanská sdružení se řídí zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších
předpisů
Obecně prospěšné společnosti zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Nadace a nadační fondy zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně
a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Církve a náboženské společnosti, církevní právnické osoby zákonem č. 3/2002 Sb., o svobodě
náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů. (Skovajsa 2009: 39)
Spolu s účinností Nového občanského zákoníku 2012, se zrušila platnost výše zmíněných zákonů,
a to i těch, které tyto speciální zákony novelizovaly. Postavení a NNO je nyní upraveno v Novém
občanském zákoníku, a to konkrétně v §§ 118-209, který upravuje obecně postavení právnických
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osob soukromého práva a v §§ 210 – 418 je upraveno postavení všech forem neziskových
organizací. (Deverová 2014: 8)
Na občanská sdružení byl již dlouhou dobu vyvíjen tlak ministerstvem vnitra, a to zejména na ta,
která byla tzv. veřejně prospěšná, tedy poskytovala služby nejenom svým členům, ale i veřejnosti.
Ministerstvo vnitra totiž ukládá, že občanská sdružení jsou právně pouze zájmové organizace, které
mohou realizovat výhradně občanské a zájmové aktivity, a nemohou se věnovat činnosti
poskytování sociálních služeb. Nový zákoník v sobě již toto zahrnuje a omezení vztahuje i na novou
formu organizací, a to sice spolky, které vznikly z občanských sdružení. (Deverová 2014: 6)
V současné době se tedy v České republice můžeme nejčastěji setkat se spolky, které jsou díky NOZ
nástupci občanských sdružení. Dále s nadacemi, což jsou nástroje sdružování účelového majetku,
nadačními fondy, o jejichž regulaci se vede odborná debata. Obecně prospěšné společnosti
a ústavy jsou si do jisté míry podobné, a to zejména v nakládání s finančními zdroji, daňovým
režimem a z hlediska účelu. (Kamenický 2015)
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5 Profesionalizace
Obecně proces profesionalizace, který je v současnosti diskutovaným tématem v oblasti
neziskových organizací, ze sociologického hlediska zajišťuje kolektivní reprezentaci zájmů
a společných strategií. Jedná se o použití procesů vedoucích k rozvoji profesí, a to díky vzdělávání,
dělbě práce a rozdělení politické či sociální moci. (Šťovíčková Jantulová 2005: 131) V oblasti
neziskového sektoru je profesionalizace vnímána ambivalentně. Na jedné straně přináší rozšiřování
vnitřní kapacity organizace, a na straně druhé mění vnitřní struktury organizací. (Frič 2011a) Proces
profesionalizace je také velmi obtížné analyzovat a zejména díky heterogenitě aktérů, struktur,
velikostí a oblastí zájmu. (Saurugger, Eberwein 2009: 6) Nicméně pro potřeby této práce, zkoumám
neziskové organizace, které ačkoliv mají rozdílné právní formy, mají společnou cílovou skupinu
hendikepovaných osob.

5.1 Profesionalizace v rámci modernizace
Profesionalizace je jedním z procesů, který nastává nejen v neziskových organizacích. Stává se tak
díky rozvoji společnosti a rozšiřování expertního vědění, jak již uvádějí Bell 1976 a Inglehart 1989.
Toto rozšiřování expertního vědění nastává díky modernizaci společnosti, která s sebou přináší
mnoho dalších procesů, mezi něž patří individualizace, globalizace či sekularizace společnosti.
Celkově se v posledních desetiletích za modernizaci označují procesy ve společnosti a v jejích
sociálních systémech, a tedy institucích, organizacích, případně i státních útvarů. Kde ve všech
těchto

útvarech

dochází

ke

změnám

v hodnotách,

strukturách,

ale

i

chování.

(Havelka, Müller 1996: 144)
Tato diplomová práce se soustředí na vliv profesionalizace, což jsou změny v rámci organizací
neziskového sektoru, k nimž dochází v rámci celkové proměny sociálních systémů společnosti.
„Profesionalizace je spojena s procesem modernizace, vyznačující se prohlubováním dělby práce,
specializací jednotlivých činností, formalizací postupů a procedur. Předpokládá složitější
organizační strukturu, její hierarchizaci a manažerské rozhodování.“ (Frič 2011a) Ke všem těmto
změnám dochází v rámci druhé vlny modernizace společnosti, tak jak ji popsal Robert M. Marsh,
kdy se celkově proměňují struktury a instituce, a tedy i ty neziskové v rámci profesionalizace, kde
jako efekt dochází k ubývání kladení důrazu na neziskový sektor. Podle něj se první období

18

modernizace datuje mezi roky 1949 a 1979, a druhá vlna, která se datuje od devadesátých let
do současnosti. (Marsh 2014: 261 263)
Marshovo dělení teorie modernizace koresponduje s časovými určení Kellera. Podle Kellera se nyní
nacházíme ve druhé vlně modernizace. První vlna nastoupila již po druhé světové válce a probíhala
až do šedesátých let. Druhá vlna začíná nastupovat v osmdesátých letech. (Keller 2007: 9)
Modernizace je proces, který zasahuje do všech sociálních sektorů a má dlouhodobý charakter.
Můžeme o něm hovořit jako o procesu komplexním a civilizačním. (Havelka, Müller 1996: 147)
Jedná se o změny hodnot, struktur a chování v rámci větších a komplexnějších sociálních systémů,
kam můžeme zařadit např. instituce, organizace, asociace, státní útvary nebo i celé společnosti.
(Havelka, Müller 1996: 144) Proces profesionalizace můžeme sledovat jako jeden faktor
modernizace, a to sice diferenciaci a specializaci. Ty se v modernizaci projevují dělbou rolí,
stabilizací systémů a restrukturalizací statusů a rolí. (ibid: 147)
Úplný zrod teorie modernizace je připisován Talcottu Parsonsovi, nicméně Robert M. Marsh uvádí,
že první, kdo se teorií zabýval, byl žák Parsonse Marion J. Lewy Jr., a to v knize The Family
Revolution in China. (Marsh 2014: 263) V 90. letech 20. století se po několik desetiletích znovu
začala teorie modernizace reformulovat. Toto znovuzrození teorie modernizace částečně
zapříčinily události v Evropě v roce 1989 a ustavování demokratických států, také to, že noví
teoretici byly schopni se vypořádat s kritikou a limity původní teorie modernizace. Původní
teoretici měli totiž optimistický náhled na modernizaci společnosti, vývoj vědy a technologií
a organizací, a domnívali se, že pokrok posune a zlepší lidské podmínky. Noví autoři a teoretici,
mezi něž patří Ulrich Beck či Anthony Giddens, začali pracovat s novými termíny, jako je například
riziková společnost. Celkově si společnost začala více uvědomovat nová rizika, která modernizace
přináší. (Marsh 2014: 287)
Klasické teorie modernizace se zabývají přechodem tradiční agrární společnosti k industriální
společnosti. Tímto tématem se zabývají také klasické sociologické teorie modernizace významných
sociologů, jako byl Comte, Spencer, Marx, Weber, Durkheim a Tönniese. Po druhé světové válce
dochází k rozmachu teoriím modernizace autorů Parsonse, Shmuela Eisenstadta, Huntingtona či
Rostowa, v období rozmachu techniky a průmyslu a poválečné slibné situaci a vývoji. V důsledku
těchto změn vzrostl počet obyvatel, ale také životní úroveň. Nicméně tato situace blahobytu
nebyla

dlouhodobě

udržitelná,

a

proto

se

již

koncem

60. let

začalo

diskutovat

o tzv. postindustriální společnosti. Alvin Toffler tvrdil, že postindustriální společnost představuje
19

zásadní předěl v lidské historii a nemá menší rozměry než průmyslová revoluce. Postupně se místo
termínu postindustriální společnost začal více používat termín informační společnost, který
vystihoval probíhající změny spjaté s informačními technologiemi. Dalším termínem, který se dnes
také hojně používá, a dokonce je tímto pojmem označován celý jeden významný proud teorií
modernizace, je společnost vědění. (Frič, Potůček 2004: 416-417)
Nicméně profesionalizace jako modernizační trend, který úzce souvisí s profesionalizací
a modernizací sociální práce, není vždy vnímán autory pozitivně. V rámci modernizace společnosti
dochází k sekularizaci, změnám v rodinných, ale i sousedských vztazích, zvyšuje se individualizace
a dochází k rozpadu tradičných opěrných bodů v životních drahách jedinců. Individualizační trendy
zaměřené na diferenciaci a variabilitě životních forem působí na dobrovolníky jako motivace
individuálně orientovanému dobrovolnictví, kde se vyžaduje autonomie a svoboda výkonu rolí,
založená na vlastních hodnotách a seberealizace. (Frič 2011b)

5.2 Profesionalizace a její vlivy na NNO
V neziskových organizacích dochází v rámci jejich vyvíjení se a přizpůsobování se společnosti
a jejím požadavkům k procesu profesionalizace. Jak uvádí Saurugger a Eberwein (2009) jedním
z problémů neziskových organizací je jejich participace v téměř všech oblastech veřejné politiky,
kdy se nabízí otázka, jestli je tato participace stále v souladu s konceptem demokratizace. Druhým
problémem je jejich přibližování se k typům organizací soukromého sektoru nebo nátlakových
skupin. (Saurugger, Eberwein 2009: 2-3) Konkrétně autoři Frantz a Martens uvádějí, že během
posledních přibližně dvaceti let se z neziskových organizací, které byly převážně řízeny
dobrovolníky, kteří byly mobilizovány díky svým hodnotám a přesvědčením, stávají organizace
založené na podnikovém a strategickém řízení, a to nejen snahou o strategické plánování
a zaměstnávání odborníků s expertním věděním, ale i snahou prosadit na „trhu“ svoji značku
neboli svoji organizaci. (Buth 2011: 6)
Profesionalizace neziskových organizací má mnoho pojetí a vysvětlení. Uvádí se, že je proces
profesionalizace neziskových organizací chápán jako nahrazování dobrovolné práce prací placenou,
k čemuž dochází z důvodu specializace a nutnosti expertního vědění dané problematiky.
(Horch 1994: 223 dle Šťovíčková Jantulová 2005: 131) Díky profesionalizaci dochází k „formování
profesí,

k distribuci

rolí

a

k uspořádání

vztahů

moci

mezi

experty

a

laiky“

(Šťovíčková Jantulová 2005: 131-132), a tím se organizace stávají stále více expertními. V rámci
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těchto vlivů profesionalizace dochází k vytváření nových pracovních míst, pro které je potřeba
specializovaného expertního vědění a dovedností, a je způsoben vznik placených odborných pozic
místo pozic dobrovolníků. (Horch 1994: 223 dle Šťovíčková Jantulová 2005: 131). Tím dochází
k odcizení od občanské společnosti chápané jako sektor, kde by občané měli mít možnost
angažovat se k formování kolektivních hodnot a participování na vytváření veřejné politiky.
(Marada 2005 : 147) V neziskových organizacích se angažují i lidé bez profesionálního vědění, kteří
nemají expertní teoretické vědění a takové množství zkušeností, tedy základy pro tzv. profesní
autoritu. Experti si během svého působení, vzděláváním a interakcí s ostatními profesionály vytváří
tzv. profesionální kulturu, která mnohdy bývá podstatou problémů při spolupráci mezi profesionály
a

neprofesionály,

jejich

vzájemného

odcizení

a

špatné

komunikace.

(Šťovíčková Jantulová 2005: 135)
V odborné literatuře se můžeme dočíst, že díky profesionalizaci neziskových organizací stoupá
jejich kapacita. Toto tvrzení není zcela mylné, nicméně je třeba si ujasnit úhel pohledu. Pokud
hovoříme o tom, že v rámci profesionalizace, se zlepšuje kapacita „personálního a finančního
řízení, vnitřní komunikace a rozhodovacích procesů, strategického plánování, efektivity práce,
týmové spolupráce, spolupráce s partnery, prezentace organizace a komunikace navenek“
(Frič 2011a: 7), tak z tohoto hlediska skutečně můžeme říci, že roste. Nicméně, tyto
profesionalizační změny nijak nevypovídají o kapacitě zapojení občanů, jejich participaci
a mobilizaci k aktivnímu členství. (Frič 2011a) Naopak tyto změny přispívají spíše k uzavírání
příležitostí k participaci pro občany. (Saurugger, Eberwein 2009: 2-3)
V rámci procesu profesionalizace dochází k několika fázím, kdy první z nich je tzv. potenciál
profesionalizace ve společnosti, což vychází z předpokladu, že problém může být řešen tím, kdo má
specifické a formalizované vědění o tomto problému. Toto nastavení ve společnosti se začne
promítat do fungování neziskových organizací, jako reakce na profesionalizaci dané oblasti.
Institucionalizuje se v nich režim vědění, vznikají nová pracovní místa a s těmi i poptávka
po odbornících mající ono specifické vzdělání a i praxi v dané oblasti zájmu. Toto
institucionalizované organizování ovlivňuje celkovou strukturaci a hierarchizaci rolí v neziskových
organizacích, ale také způsob a jednání jedinců. (Šťovíčková Jantulová 2005: 132)
Profesionalizace se v českých neziskových organizacích začala rozšiřovat v rámci myšlenky
o posílení kapacit, které byly omezovány režimem před rokem 1989. Posilováním neziskového
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sektoru a jeho profesionalizace mělo být docíleno zvýšení jeho samostatnosti a schopnosti
realizovat vlastní projekty a poskytovat služby či statky, a být tak skutečnou reprezentací
demokratické společnosti. (Frič 2011a: 8)
V České republice vznikly některé subjekty, které se snaží problematice profesionalizace
neziskových organizací porozumět a svá zjištění předávat dále. Tyto subjekty můžeme rozdělit na
tři typy, a to na státní, mezi něž patří například Český statistický úřad či Rada vlády pro nestátní
neziskové organizace. Dalším typem subjektů jsou akademická pracoviště, kam řadíme Centrum
pro výzkum neziskového sektoru, Fakultu humanitních studií a Fakultu sociálních studií Univerzity
Karlovy v Praze, dále Univerzitu Hradec Králové, Vysokou školu ekonomickou v Praze a další.
A třetím typem subjektů jsou organizace občanského sektoru, které se zaměřují právě na rozvoj
a profesionalizaci NNO. Mezi nejznámější organizace tohoto sektoru patří Agnes, Asociace veřejně
prospěšných organizací ČR, Hestia, Neziskovky.cz, Fórum dárců, NROS a další. (Vrzáček 2015: 1)
Autorka Šťovíčková Jantulová ve svém výzkumu zjistila, že v organizacích díky profesionalizaci
může docházet k následujícím změnám. Zejména se jedná o to, že profesionálové přebírají práci
dobrovolníkům, kteří se mohou cítit pouze jako pasivní členové, jelikož nemají rozhodovací
pravomoci. Ty mají profesionálové, jejichž legitimita rozhodovat vychází z jejich vědění a zařazení
k profesionálům. Nicméně se zapojením profesionální práce odborníků stoupají i náklady na
provoz organizace (Šťovíčková Jantulová 2005: 144), což je v rozporu se sektorovou identitou
neziskových organizací, kdy se získané finanční prostředky nemají rozdělovat mezi členy
organizace, ale využívat na plnění poslání organizace. (Salamon, Anheier 1998: 216)
Profesionálové mají významnější roli v organizacích, jelikož rozdělují práci dobrovolníkům. Tím
vznikají hierarchické vztahy a mění se tak struktura společnosti, kde zaniká sociální důvěra. Mohou
nastat i konflikty, mezi dobrovolníky a profesionály, jelikož profesionál na základě příslušnosti
k profesionálům získává autonomii a určité pravomoci, aniž má dlouholeté zkušenosti či osobní
kontakty s klienty či cílovou skupinou organizace. V některých organizacích lze pozorovat přeměny
ve vedení od charismatické motivované skupiny jedinců. Vedení nabývá forem racionální autority
a formalizace jednání. Hierarchická struktura vztahů a rozdělování práce může být také příčinou
ubývání sociálního kapitálu a formování občanských aktivit. (Šťovíčková Jantulová 2005: 144)
Nicméně naopak je třeba zdůraznit, že organizace se stávají profesionalizací samostatnější díky
profesionálům. (Salamon, Anheier 1998: 216)
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5.3 Profesionalizace a lidský kapitál v NNO
Nárůst profesionálního neboli odborného vědění v organizacích v rámci profesionalizace s sebou
přináší poptávku po pracovní síle, která splňuje požadavky na tyto odborné znalosti. Tuto pracovní
sílu pro potřeby této práce nazývám profesionální, neboli se jedná o profesionály. Přítomnost
profesionálů v organizaci mění mocenské struktury v organizaci a také vztahy mezi členy
organizace. Vytváří se nový sociální řád v organizaci a dochází k regulaci jednání a vzniku nových
kontrolních mechanismů. (Šťovíčková Jantulová 2005: 131)
Jak uvádí Seippel, profesionalizovaná pracovní místa v neziskových organizacích vznikají za účelem,
aby příslušný profesionál využíval své vědění pro řešení problému. Tento přístup k profesionálům
jim dává monopol na vědění, a zároveň tedy na řešení problému, s čímž souvisí i velká autonomie.
(Seippel 2002: 262) Díky tomuto monopolu na vědění a řešení problému či postupu práce se laik
neboli dobrovolník se stává závislý na expertovi, profesionální práce se odděluje od práce
dobrovolnické. Profesionálovi tedy slouží jeho vědění jako zdroj moci a prestiže, nicméně servis,
který na základě svého vědění poskytuje svým klientům je poskytován racionálně a neutrálně bez
hlubšího zájmu o osobu tohoto klienta. Obdobně jako vztahy s klienty jsou i vztahy mezi
profesionály neutrální a mají svoji specifickou kulturu získanou v průběhu profesního života. Tato
kultura se ovšem mnohdy stává překážkou v komunikaci mezi profesionály a amatéry.
(Šťovíčková Jantulová 2005: 135)
Na druhou stranu je profesionalizace soubor různých procesů, které mění pracovní procesy
a struktury uvnitř organizace. Neziskové organizace se s vyšší mírou profesionalizace stávají více
autonomní a mohou být tedy silnějšími partnery pro trh a stát. Profesionalizace může také
pozitivně ovlivňovat efektivitu organizace v dosahování jejích cílů a naplňování poslání.
(Šťovíčková Jantulová

2005:

132-133)

Profesionálové

mají

podle

Greenwooda

několik

charakteristik, kterými se odlišují od dobrovolníků. Těmito charakteristikami jsou „využívání
systematické teorie a technických dovedností, užívání specifické autority, pravidel a sankcí, které
jsou stanoveny širší komunitou profesionálů, dále užívání etických standardů, které
regulují vzájemné

vztahy

profesionálů

i neprofesionálů,

a

specifická

profesní

kultura.“

(Vollmer, Mills 1966 :10 dle Šťovíčková Jantulová 2005: 135)
Druhým pólem aktérů v neziskových organizacích jsou dobrovolníci. Dobrovolnictví je neplacená
práce, vykonávaná na dobrovolném principu, která „slouží i jiným lidem než rodinným
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příslušníkům.“ (Šťovíčková Jantulová 2005: 134) Dobrovolnictví v organizaci vytváří určitý vztah
mezi organizací a dobrovolníkem, v rámci něhož dochází k budování sociálního kapitálu
a k přenosu vědění a znalostí. Dobrovolnictví je demokracie v praxi, kde se amatéři mohou zapojit,
a které vytváří větší možnosti pro sociální, tematickou či znalostí flexibilitu, které by jinak nebylo
dosaženo. (Lawler 2002, Putnam 2000, Heinemann, Schubert 1992 in Seippel 2002) Dobrovolníky
můžeme označit za „reprezentanty zodpovědného občanství“. (Šťovíčková Jantulová 2005: 134)
Podle Šťovíčkové Jantulové, která prováděla šetření v občanském sdružení s přibližně třiceti
zaměstnanci, jednotliví aktéři, jak z řad profesionálů, tak amatérů výrazně vnímají rozdíly mezi
sebou. Profesionálové mají své dané aktivity, které vykonávají jako zaměstnání, k nimž jsou
na základě svého vzdělání či zkušeností kompetentní, a které by byly pro dobrovolníky náročné
na zvládnutí. Vzhledem k tomu, že profesionál svoji činnost vykonává jako placené zaměstnání,
věnuje činnostem více času než dobrovolník, který své aktivity v organizacích provádí ve svém
volném čase, a tedy mimo své zaměstnání. Nicméně může docházet k tomu, že se dobrovolníci
porovnávají s profesionály a připadají si nedůležití a nekompetentní, a tudíž ubývá i jejich motivace
se na aktivitách podílet. Tímto může docházet ke ztrátě dobrovolnické základny, která je nicméně
velice důležitá pro aktivity organizací. (Šťovíčková Jantulová 2005: 135)
Profesionálové v neziskových organizacích jsou lidé, kteří jsou ostatními aktéry organizace vnímáni
jako lidé zvenčí, kteří přinášejí nové poznatky a vědění, ať už z jiných sektorů nebo z jiných
neziskových organizací. Jejich nástup na pracovní místo nemusí být motivován jako u dobrovolníků
čistě altruistickými motivy, ale kariérními motivy získat pracovní místo, na které díky
profesionalizaci má být přijat uchazeč s určitými kritérii, mezi něž patří určité specifické znalosti
a dovednosti. (Šťovíčková Jantulová 2005: 136-137)
Problematický moment profesionalizace neziskových organizací, konkrétně aspekt, kdy se mění
struktura, vztahy a mocenské uspořádání v rámci organizace se odráží i ve změnách v sociálním
kapitálu vznikajícím v rámci společností a organizací. Ačkoliv se teorie sociálního kapitálu zmiňuje
jako poměrně nová teorie, její hlavní myšlenka, na které je teorie založena, a to sice, že zapojení se
a participace ve skupinách má pozitivní důsledky nejen pro jedince, ale i společnost, není
sociologům nijak nová. Kořeny těchto myšlenek můžeme vypozorovat již u E. Durkheima a jeho
zaměření na skupiny, ale také u Marxe, konkrétně v rámci jeho rozlišení mezi třídou o sobě a třídou
pro sebe. (Portes 1998: 2)
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Teorie sociálního a lidského kapitálu, z pohledu, který uplatňoval významný americký sociolog
James S. Coleman, který byl jedním ze tří zakladatelů současného pojetí teorie sociálního kapitálu,
nám může pomoci ukotvit vliv profesionalizace na sektorovou identitu. Coleman popisuje sociální
kapitál jako zdroje vznikající sociálními vztahy, které může jedinec využít jako svých individuálních
zdrojů, ale může být i zdrojem pro společnost. (Coleman 1994: 300) Podle Colemana sociální
kapitál představuje zejména aktiva a zdroje, a je tzv. kapitálem produktivním, což znamená, že
s jeho pomocí lze dosáhnout určitých cílů, jichž by bez něj nebylo možno dosáhnout.
(Coleman 1994: 302 dle Veselý 2005) Je to tedy jakýsi nástroj, který slouží jako spojení mezi mikro
a makro strukturou společnosti. Jedná se na rozdíl od lidského kapitálu o formu kapitálu
společného neboli kolektivního statku. Pro sociální kapitál jsou základní normy, které upevňují
kolektivní

zájem,

a

potlačují

individualismus

a

vlastní

prospěch.

(Coleman 1988: 119 dle Šafr, Sedláčková 2006: 18) Jak uvádí Pileček, sociální kapitál je vlastnost
určitého sociálního systému, která vzniká a reprodukuje se sociálními interakcemi prvků tohoto
systému. (Pileček 2010: 65) Pro potřeby této práce můžeme tento sociální systém označit jako
organizaci, v níž se vytváří sociální kapitál vzájemnými vztahy mezi aktéry, ať už dobrovolníky
či profesionály. Tento sociální kapitál je závislý na sociálních charakteristikách daného sociálního
systému, jako je například důvěra mezi členy, jejich počet, struktura vztahů, ale také od kvality
prostředí sociálních interakcí. (Pileček 2010: 65) Můžeme tedy říci, že uskupením aktérů
do organizace vzniká jejich sociální kapitál, což je v tomto případě dobrovolnost, která je jedním ze
znaků sektorové identity podle operacionálně strukturální definice Salamona a Anheiera. Bez této
dobrovolnosti, určitého altruismu a solidarity by organizace nenaplňovala své poslání a cíle.
Prostřednictvím profesionalizace a jejího vlivu na mocenské struktury se mění sociální kapitál,
který v tomto případě vnímáme jako dobrovolnost, která je součástí sektorové identity. Změny,
které přináší profesionalizace, jako například posun v mocenských vztazích a rolích mají vliv
na sociální kapitál dobrovolnosti, který je jedním z pěti znaků sektorové identity a profesionalizace
má tedy vliv na změnu sektorové identity prostřednictvím změn uvnitř organizace, které s sebou
přináší.

5.4 Profesionalizační trendy v NNO
Jak již bylo uvedeno, podle Radima Marady, s postupující profesionalizací neziskových organizací
dochází k tomu, že určití aktéři velice snadno přecházejí mezi jednotlivými neziskovými
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organizacemi, ale i mezi soukromými institucemi v podnikatelské sféře, a i mezi institucemi veřejné
správy. Toto je zapříčiněno zvyšující se anonymizací neziskového prostředí a také redukováním
poslání těchto organizací na instrumentální efektivnost vykonávanou profesionály. Tato situace
nicméně ohrožuje neziskové organizace v tom smyslu, že mohou tímto statusem a orientací
na profesionální efektivitu ztratit občansky uvědomělou veřejnost. Postupnou profesionalizací
a anonymizací neziskového sektoru dochází k rozdělení na dva protichůdné směry, jedná
se o důraz na dobrovolnost, kooperativní prostředí, jednoduchá administrativa, neformální vztahy
v organizaci, koncentrace na bezprostřední cíle, nižší soutěživost mezi jednotlivými neziskovými
organizacemi a na straně druhé je to zvyšující se napětí mezi reprezentanty neziskových organizací
a jejich mluvčími, kde se apeluje na zvyšování profesionality a efektivnosti těchto organizací, aby
získaly výhodnější pozici v soupeření o zdroje. (Marada 2003: 161- 162)
Neziskový sektor a jeho podoba se neustále mění v závislosti na změnách ve společnosti. Můžeme
říci, že po roce 1989, kdy bylo upuštěno od povinného dobrovolnictví, se začíná rozšiřovat nový typ
řízení dobrovolníků, který se nazývá manažerský. Jedná se o rozvíjení dobrovolných aktivit
na profesionálním základě. Tato forma profesionalizace, souvisí nejen s náborem a řízením
dobrovolníků, ale přenáší se na všechny aktéry neziskových organizací, kdy se dobrovolnictví stává
profesionálně manažersky organizované. Tento trend je nejvíce zřejmý v oblasti sociální
a zdravotní péče, kde trend manažerské profesionalizace vhodně koresponduje s profesionální
sociální prácí. (Frič 2011b)
Na druhou stranu existuje zejména v západních zemích i druhý trend tzv. rozvolňování
dobrovolnických vztahů a přeměna dobrovolnictví. Jedná se o změny, kdy nárůst individuality
a variability životních forem přispěly k tomu, že profesionálové jsou orientovaní v rámci svého
působení v NNO na své individuální hodnoty a preference, a spíše jsou jejich služby a pracovní
nasazení jednorázové povahy. Tato profesionalizace souvisí s jiným trendem, který se rozvíjí
v západních společnostech, a to sice s návratem ke komunitě. Tato povaha návratu ke komunitě
(komunitní péče, komunitní práce a komunitní rozvoj) umožňuje neziskovým organizacím rozvíjet
svoji sektorovou identitu, od níž se při rozvoji manažerské profesionalizace odcizují. (Frič 2011b)
V organizacích, u nichž převládá emancipační trend profesionalizace, se profesionálové angažují,
jelikož je jim poslání organizace blízké a váže se k jejich hodnotám, což odpovídá sektorové identitě
neziskových organizací, které jsou institucionalizovanou formou občanské angažovanosti založené
na solidaritě, altruismu a smyslu pro spravedlnost. (Marada 2005)
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6 Profesionalizace a její vliv na sektorovou identitu
Vlivem profesionalizace a měnících se struktur v rámci jednotlivých organizací dochází k mnoha
důsledkům na sektorovou identitu neziskových organizací, z nichž v této kapitole zmíním pouze ty
potřebné pro tuto práci.
Jak uvádí Radim Marada, tak proces profesionalizace u občanských aktivit ovlivňuje sektorové
hranice, čímž se podílí na jejich znovuutváření. Profesionalizace neziskového sektoru zvyšuje jeho
prostupnost, jinými slovy zvyšuje se mobilita aktérů, a to ať už profesionálů, tak i laiků. Toto je
způsobené tím, že se zvyšuje standardizace jednotlivých profesionalizovaných činností v rámci
organizací,

tudíž

aktéři

mohou

snadněji

přecházet

z jedné

organizace

do

druhé.

(Marada 2005: 157-158) Aktéři se tedy mohou na základě svým znalostí, schopností
či profesionálního vědění zapojit do organizací ze širokého spektra zaměřených aktivit. A to nejen
profesionálové, ale i dobrovolníci. Spolu s profesionalizací se v organizaci profesionalizují
i dobrovolnické síly. (Frič, Pospíšilová 2010: 113)
Díky profesionalizaci se také mění způsoby získávání a alokování finančních zdrojů. Tyto finanční
zdroje poté mění podstatu „práce“ v neziskové organizaci, jelikož se vytváří profesionální placená
základna, od které se očekává, že náklady do nich vložené pomohou organizaci získat zpět. Spolu
s možností kariéry vzniká i hierarchie pracovních míst a možnost v tomto pomyslném žebříku
stoupat. Což s sebou přináší značná rizika a negativní důsledky. Jedná se zejména zvyšující
se byrokratický aparát a vznik rozdílů, ať už statkových nebo v rámci pracovních rolí mezi
jednotlivými členy organizace. Napětí vzniká, jelikož se v rámci identity neziskových organizací
předpokládá „rovnostářství, vnitřní demokracie, spolupráce a partnerský vztah“. (Marada 2005:
156) Takovéto napětí v rámci organizace může přispívat k pomalé ztrátě efektivního fungování
neziskové organizace. (ibid: 156) Profesionalizace také přináší díky prostupování profesionálů do
organizací, zavádění manažerských postupů, strategické plánování, vedení lidí a nové metody
práce s lidskými zdroji, které vede k vyšším nárokům na aktéry, a to jak zaměstnance, tak
profesionály. Je více vyžadováno specifické vědění, což vede k zamezování participace těch, kteří
jej nemají. Profesionalizace tak mimo jiné přispívá k odcizení od původních charakteristik
neziskových a dobrovolnických organizací občanské společnosti. (Mercer 2007: 7)
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Tabulka 2. Negativní důsledky profesionalizace na sektorovou identitu

Profesionalizace

Dopady a důsledky na sektorovou identitu

Hierarchizace rolí

Neprostupnost pro laiky

Závislost na profesionálním vědění

Zamezování participace občanů

Změny financování

Zakořeňování NO

Dělba práce

Vznik specializovaných pracovních míst pro
profesionály v NO

Zvyšování prostupnosti

Vyšší fluktuace pracovníků, nestálost
profesionální základny

Profesionalizace dobrovolníků

Dobrovolníci smluvně vázáni, školeni,
vzděláváni, koordinováni

Manažerské postupy

Vyšší nároky na zaměstnance a dobrovolníky

Zdroj: autorka, Marada 2005, Mercer 2007, Šťovíčková Jantulová 2005

6.1 Operacionalizace míry profesionalizace
Pro zodpovězení výzkumných otázek zaměřených na to, jak míra profesionalizace ovlivňuje
sektorovou identitu, nejprve musím stanovit míru profesionalizace jednotlivých organizací. Míra
profesionalizace je pro účely této práce posuzována na základě několika indikátorů uvedených
v následující tabulce (Tabulka 3). Na základě posouzení přítomnosti těchto jednotlivých indikátorů
ve zkoumaných organizacích a přidělení bodů, které jsou sečteny, je vytvořena škála zkoumaných
organizací podle míry profesionalizace, neboli podle počtu přítomných znaků profesionalizace,
které organizace vykazuje.
K profesionalizaci existují v odborné literatuře různé přístupy, i když všechny z nich popisují
profesionalizaci jako proces nahrazování dobrovolné práce placenou prací, ke kterému dochází
díky vzdělávání, přerozdělování sociální a politické moci a dělbou práce. První přístup vnímá
profesionalizaci jako proces, v rámci něhož se zaměstnání stávají akademickými profesemi, kde
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je k výkonu profese třeba specifického vědění, získané v rámci vzdělávacích institucí a doložené
odpovídajícím titulem. (Siegrist 1990 dle Šťovíčková, Jantulová 2005: 131) Dále existuje přístup,
kde jsou profesionálové označováni jako ti, kteří se díky svému specifickému vědění snaží získat
vyšší sociální a ekonomický status, jelikož na základě jeho odborných znalostí dojde k vydělení
určitých profesí a funkcí pouze pod profesionály. Třetí přístup vychází ze sociologie organizace, kdy
se tvoří kolektivní vědomí a reprezentace zájmů. Přístup, který v této práci využívám, a na základě
něhož je provedena i operacionalizace pojmu, přistupuje k profesionalizaci jako k rámci vědění
a dělby práce. Profesionálové jsou v tomto přístupu schopni na základě svého odborného vědění
řešit specifické problémy společnosti, a svým věděním získávají specifické postavení nad laiky
či dobrovolníky, kteří se na profesionálovi stávají závislí. (Šťovíčková, Jantulová 2005: 131) Dochází
k formalizování rolí laiků a expertů, a vzniku nových pracovních míst, která jsou mnohdy velice
úzce specializovaná (Seippel 2002: 262), což ovlivňuje hierarchii aktérů organizace, zejména
strukturu a vztahy mezi profesionály a laiky, kdy se laikové stávají závislými na profesionálním
vědění odborníků. (Šťovíčková Jantulová 2005: 144) Začíná se prosazovat strategické plánování
a řízení a organizace. Dochází ke specializaci nejen rolí, ale i zaměření organizace, díky
specifickému profesionálnímu vědění. (Buth 2011: 6) Tento přístup k profesionalizaci je v rozporu
se sektorovou identitou neziskových organizací, které mají být založené na dobrovolnosti a tedy
na možnosti zapojení občanů do řešení sociálních problémů. Pro operacionalizaci pojmu
profesionalizace využívám i dalších znaků profesionalizace, které souvisí s vybraným přístupem
chápání organizace. V následující tabulce jsou tyto znaky a jejich indikátory popsány.

Tabulka 3. Operacionalizace profesionalizace
Znaky

Vysvětlení

Indikátory

Hierarchie organizace

Jaká je v organizaci hierarchie aktérů, kdo

Struktura organizace

může rozhodovat, kdo má jaké pravomoce

Definování pravomocí

Závislost práce na

Nakolik jsou organizace závislé na

Profesionálové ve

profesionálním

profesionálech, na poradenství, na

vedoucích funkcích

vědění

strategickém plánování
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Formalizování rolí

Jak často dochází k výměně klíčových aktérů,

pracovníků

do jaké míry jsou vztahy formalizovány

Nahrazování

Zda je potřeba mít speciální profesionální

Profesionalita jako

dobrovolné práce

status, aby byl člověk zapojen jako aktér v

podmínka spolupráce

odborníky

organizaci

Specializace

Zda organizace využívá projektové řízení a
strategické plánování, jaký je rozsah služeb

Formální vztahy
Fluktuace pracovníků

Projektové řízení
Rozsah služeb NO

organizace
Dělba práce

Zda dochází k dělení pracovní náplně a vnikají
specializovaná místa pro konkrétní činnosti

Dělení pracovní náplně
Specializovaná místa

Změny v mocenských

Zda jsou v organizaci přítomní profesionálové i

Poměr

strukturách

laikové a v jakém poměru, jaké jsou

laiků/profesionálů

pravomoce obou skupin, jak jsou laici závislý

Autonomie laiků

na profesionálech
Autonomie
profesionálů
Závislost dobrovolníků
Zdroj: autorka, Šťovíčková Jantulová 2005, Seippel 2002

6.2 Míra profesionalizace zkoumaných organizací
V následujících podkapitolách, které jsou věnované jednotlivým organizacím, je posuzována zvlášť
míra profesionalizace pro každou neziskovou organizaci, a to na základě posouzení a hodnocení
přítomnosti indikátoru. Následně jsou organizaci přiděleny body přítomnosti indikátorů znaků
profesionalizace, které jsou sečteny, a jejich hodnota udává hodnotu míry profesionalizace dané
zkoumané organizace v tomto výzkumu. Tato míra profesionalizace je v další části práce využívána
pro zjišťování vlivu této míry profesionalizace na sektorovou identitu. Na základě těchto
stanovených hodnot míry profesionalizace jsou organizace seřazeny v tabulce od nejméně
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profesionalizované a tedy s nejnižší mírou získané hodnoty profesionalizace k nejvíce
profesionalizované organizaci.

6.2.1 Kvadru o.p.s
Tabulka 4. Hodnocení míry profesionalizace organizace Kvadru o.p.s.
Znak

Indikátory

Popis hodnocení

Hodnocení
přítomnosti

Body

Hierarchie
organizace

Struktura
organizace

Jeden vedoucí, správní rada, dozorčí
rada

NE

0

NE

0

Definování
pravomocí
Závislost na
profesionální
m vědění

Profesionálové ve
vedoucích funkcích

Zakladatelé ani vedoucí nejsou
profesionálové, organizace nepřijímá
odborné rady, strategické plánování
se neprovádí

NE

0

Formalizován
í rolí

Formální vztahy

Vzhledem k malému počtu aktérů,
žádné formalizování rolí, dva ze tří
zakladatelů se již neangažují
v organizaci

NE

0
0

Nahrazování
práce
odborníky

Profesionalita jako
podmínka
spolupráce

Žádní oborníci v organizaci

NE

0

Specializace

Projektové řízení

Žádná specializovaná místa, rozsah
služeb je veliký od půjčování
pomůcek, k okamžité pomoci,
informace, poradenství, akce, …

NE

0

Nízký

0

Fluktuace
pracovníků

Rozsah služeb NO
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NE

Dělba práce

Dělení pracovní
náplně

Dělba práce je nízká

Nízká

0

NE

0

Více laiků

0

Nízká

0

Nízká

0

Vysoká

1

Specializovaná
místa
Změny
v mocenskýc
h strukturách

Poměr
laiků/profesionálů
Závislost laiků

V organizaci působí pouze laici,
nikoliv profesionálové, tudíž ti jsou i
ve vedení, organizace nepracuje
s dobrovolníky, ale ráda

Autonomie
profesionálů
Závislost
dobrovolníků
Celkový počet bodů: 1
Zdroj: autorka (NE/Nízký= 0; ANO/Vysoké=1; Více laiků=0; Méně laiků=1)

Organizace Kvadru o.p.s. vznikla v létě roku 2010, nicméně v tomto případě se domnívám, že doba
fungování není hlavním faktorem nízké profesionalizace, ačkoliv také potvrzuje pozorování, že
doba fungování organizace má vliv na míru její profesionalizace. Vedení této organizace nejvíce
naráží na překážku financování, a díky tomu i související nedostatek schopných lidí angažovaných
v organizaci. Samotní zakladatelé jsou kvadruplegici, a vyžadují neustálou pomoc asistentů pro
běžný život. V současné době organizaci vede a veškeré projekty vymýšlí a realizuje jeden z jejích
zakladatelů pan Martin Olišar, který je zároveň i ředitelem organizace. Všichni aktéři organizace
jsou laikové ve smyslu, že nemají odborné institucionalizované vědění o problematice
hendikepovaných nebo o vedení organizace, nicméně se všichni denně setkávají s údělem
hendikepovaného člověka. Můžeme tedy říci, že v organizaci je míra profesionalizace velmi nízká.
Vedení organizace se učí chodu a fungování organizace, a tím se organizace profesionalizuje. Jak
uvedl ředitel Kvadru o.p.s., rádi by uvítali profesionála, který by byl schopen jejich organizaci
pomoci se více rozvíjet, nicméně finanční stránka jim udržení nebo i oslovení profesionálů
nedovoluje. V současné době zamýšlí oslovit dobrovolníky, kteří by jim pomohli realizovat projekty,
které by přilákaly pozornost k tématu kvadruplegiků a napomohly by sehnání sponzorů a větší
finanční podpory. V organizaci nyní působí pouze laici, nikoliv profesionálové, kteří jsou také
ve vedení organizace a mohou se teprve postupně stávat profesionály. Jelikož organizace
nespolupracuje s dobrovolníky, tak ani ti nemají ve vedení své místo. V organizaci nejsou přítomní
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profesionálové, proto může říci, organizace není závislá na profesionálním vědění. Určité specifické
vědění ohledně problematiky hendikepovaných aktéři organizace mají, vzhledem k tomu, že jsou
sami hendikepovaní, nicméně nejsou profesionály ve smyslu řízení a vedení organizace, získávání
financí, poskytování sociálních služeb, apod. Formalizace a dělba rolí je velmi nízká, jelikož
v současné době působí v organizaci malé množství aktérů. Organizace poskytuje poměrně
omezený rozsah služeb, mezi které můžeme řadit půjčování pomůcek, poradenství a okamžitou
pomoc. V organizaci v současné době nefunguje strategické plánování, ani vytváření dlouhodobých
cílů. Organizace Kvadru o.p.s. je z organizací, kde probíhal výzkum, nejméně profesionalizovaná.
V hodnocení míry profesionalizace byla ohodnocena jedním bodem míry profesionalizace.

6.2.2 Půjčovna 3P z.s.
Tabulka 5. Hodnocení míry profesionalizace organizace Půjčovna 3P z.s.
Znak

Indikátory

Popis hodnocení

Hodnocení
přítomnosti

Body

Hierarchie
organizace

Struktura organizace

Jeden vedoucí, správní rada, dozorčí
rada, 6 zaměstnanců - z toho jeden
profesionál

ANO

1

ANO

1

Závislost
na profesion
álním vědění

Profesionálové ve
vedoucích funkcích

Zakladatelé se mohou považovat za
částečné profesionály, zaměstnanci
nejsou profesionálové- pouze jeden

NE

0

Formalizován
í rolí

Formální vztahy

NE

Fluktuace pracovníků

Role jsou rozdělené, ale vzájemně
zastupitelné, kromě pracovního místa
ředitelky organizace a jedné
profesionálky

0
0

Nahrazování
práce
odborníky

Profesionalita jako
podmínka spolupráce

Jeden profesionál pomáhá paní
ředitelce s chodem organizace

NE

0

Specializace

Projektové řízení

Místa nejsou specializovaná a
nevyžadují specifické znalosti, služby
jsou půjčování pomůcek, informace,
aktivizační služby

NE

0

Nízký

0

Definování
pravomocí

Rozsah služeb NO
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NE

Dělba práce

Dělení pracovní
náplně
Specializovaná místa

Změny
v mocenskýc
h strukturách

Poměr laiků a
profesionálů
Závislost laiků
Autonomie
profesionálů

Dělba práce je nízká, specializovaná
místa se v organizaci nevytváří, jsou
vzájemně zastupitelná

Nízká

0

NE

0

V organizaci působí dva
profesionálové, kteří vedou
organizaci, dále zaměstnanci kteří
jsou z 50 % ZTP a pouze laici, nikoliv
profesionálové, organizace nepracuje
s dobrovolníky

Více laiků

0

Nízká

0

Vysoká

1

Vysoká

1

Závislost
dobrovolníků
Celkový počet bodů: 4
Zdroj: autorka (NE/Nízký= 0; ANO/Vysoké=1; Více laiků=0; Méně laiků=1)
Organizace Půjčovna 3P se zaměřuje na půjčování zdravotních pomůcek pro hendikepované,
volnočasové aktivity, na poradenství a informování. Hlavním vedoucím pracovníkem je paní
ředitelka Mgr. Jana Zavadilová, která má dlouholeté zkušenosti s vedením organizace, s prací
v neziskovém sektoru a v sociálních službách. Organizace má celkem šest placených zaměstnanců.
Vzhledem k tomu, že neposkytuje registrované sociální služby, tak není potřeba speciálního
odborného vědění zaměstnanců na všech pracovních místech, a dovoluji i také tvrdit, že se jedná
spíše o laiky než o profesionály, což ostatně na těchto pracovních pozicích není vyžadováno.
Nevznikají zde tedy specializovaná pracovní místa, kde by bylo zapotřebí profesionálního vědění.
Pracovní místa v organizaci jsou sice rozdělená, ale vzájemně zastupitelná. Externí spolupráce
probíhá se sociální pracovnicí, která pomáhá organizaci s jejím chodem. V organizaci neprobíhá
fluktuace pracovníků, jejich vzdělávání. Organizace dlouhodobě strategicky neplánuje ani
si nestanovuje dlouhodobé cíle. Stanovuje si spíše krátkodobé cíle, odrážející současnou situaci
organizace a vztahující se k základnímu chodu a fungování organizace.
Celkově je míra profesionalizace organizace jedna z těch nižších. V hodnocení získala čtyři body,
čímž se řadí mezi méně profesionalizované v tomto vzorku.
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6.2.3 Sdružení Ty & Já z.s.
Tabulka 6. Hodnocení míry profesionalizace organizace Sdružení Ty & Já z.s.
Znak

Indikátory

Popis hodnocení

Hodnocení
přítomnosti

Body

Hierarchie
organizace

Struktura
organizace

Tři vedoucí pracovníci, správní rada,
valná hromada

Nízká

0

Ano

1

Definování
pravomocí
Závislost na
profesionální
m vědění

Profesionálové ve
vedoucích funkcích

Jeden ze zakladatelů je profesionál

Nízké

0

Formalizován
í rolí

Formální vztahy

V organizaci má profesionál na starost
odborné věci, zbylé dvě vedoucí
pracovnice mají na starost spíše
celkový chod organizace

NE

0

NE

0

Nahrazování
práce
odborníky

Profesionalita jako
podmínka
spolupráce

Částečně - pro práci
s hendikepovanými je potřeba
speciálního školení či odborného
vzdělání

ANO

1

Specializace

Projektové řízení

Projektové řízení organizace
nevyužívá

NE

0

Vysoký

1

Dělba práce není výrazná, pouze
profesionál má své pracovní úkony,
specializovaná místa částečně pro
práci s hendikepovanými

ANO

1

NE

0

V organizaci je stejná mocenská
struktura jako na počátku, počet členů
organizace stoupá, dobrovolníci jsou

Méně laiků

1

Nízká

1

Fluktuace
pracovníků

Rozsah služeb NO

Rozsah služeb je zaměřený na trvání
dopoledního i odpoledního volného
času pro hendikepované
Dělba práce

Dělení pracovní
náplně
Specializovaná
místa

Změny
v mocenskýc
h strukturách

Poměr laiků a
profesionálů
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Závislost laiků
laiků

využívaní při pomoci lektorů či
jednorázových akcích a nemají
možnost zapojit se do vedení

Vysoká

1

Vysoká

1

Autonomie
profesionálů
Závislost
dobrovolníků
Celkový počet bodů: 8
Zdroj: autorka (NE/Nízký= 0; ANO/Vysoké=1; Více laiků=0; Méně laiků=1)
Sdružení Ty a Já, které si ponechalo ve svém názvu pojem „sdružení“, také změnilo spolu s NOZ
právní formu na zapsaný spolek. Jedná se o poměrně málo profesionalizovanou organizaci,
ve které je jednou ze zakladatelek profesionálka paní Jitka Vachulková. Paní Vachulková působí
v organizaci od jejího vzniku v roce 2005, a má na starost finanční záležitosti, vedení
a administrativu. Další dvě zakladatelky jsou matky hendikepovaných dětí, tudíž nejsou
profesionálkami v odborném vědění, nicméně mají značné množství zkušeností pro práci
s hendikepovanými. V organizaci působí sedm zaměstnanců, kteří se nepodílí na vedení, ale vedou
různé aktivit či služby pro hendikepované. Jelikož organizace provozuje registrované sociální
služby, je třeba zaměstnance řádně proškolit k práci s hendikepovanými, čímž stoupá
kvalifikovanost a profesionalita jejích zaměstnanců. Obdobně také dobrovolníci, s nimiž organizace
spolupracuje, musejí být řádně proškoleni. Dobrovolníci stejně jako zaměstnanci nemají možnost
zapojit se do vedení organizace, kterou tedy doposud vedou tři zakladatelky. Možnosti
zaměstnávání profesionálů i laiků jsou v organizaci malé, nicméně jak jsem již uvedla na některá
pracovní místa je potřeba speciálních znalostí a odborných školení. Strategické plánování
či dlouhodobé cíle si organizace nevytváří a spíše se soustředí na zaběhlý provoz fungujících
a stabilních aktivit, nicméně významné změny ve fungování kromě nárůstu počtu členů organizace
není během let příliš patrný. Dobrovolníci či laici jsou v organizaci koordinováni profesionálem,
který za ně zodpovídá a má vedoucí postavení na základě svých profesionálních znalostí či vzdělání.
Organizace získala v hodnocení míry profesionalizace celkem osm bodů, přičemž ji v tomto
zkoumaném vzorku řadím mezi středně profesionalizované organizace.
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6.2.4 Motýl z.ú.
Tabulka 7. Hodnocení míry profesionalizace organizace Motýl z.ú.
Znak

Indikátory

Popis hodnocení

Hodnocení
přítomnosti

Body

Hierarchie
organizace

Struktura
organizace

4 vedoucí, správní rada, celkem 9
zaměstnanců

ANO

1

ANO

1

Závislost na Profesionálové ve
profesionální vedoucích funkcích
m vědění

Předseda, členové správní rady,
revizor, ředitelka, vedoucí
poskytovaných služeb, lektoři jsou
všichni profesionálové nebo lidé, kteří
znají problematiku. Strategické cíle a
plánování si organizace stanovuje

ANO

1

Formalizován
í rolí

Formální vztahy

Rozdělení rolí, vedoucí pracovníci
organizace a vedoucí jednotlivých
služeb, lektoři kroužků, každý aktér
zastává svoji, fluktuace je nízká ve
vedení, o něco vyšší u lektorů činností
a u dobrovolníků, vznikají postupy a
pravidla,

ANO

1

Nízká

0

Nahrazování
práce
odborníky

Profesionalita jako
podmínka
spolupráce

Ano, k práci s hendikepovanými je
nutná odborná znalost, pro vedoucí
pracovníky taktéž, dobrovolníci jsou
zaškoleni, případně nemají
odpovědnost

ANO

1

Specializace

Projektové řízení

Specializovaná pracovní místa ve
vedení, specializovaná místa lektorů,
specializované místo koordinace
dobrovolníků, stanovování
strategických cílů, škála poskytovaných
služeb široká, raná péče, aktivity pro
rodiny s hendikepovanými dětmi,

NE

0

Vysoký

1

Dělba práce je přítomná,

ANO

1

Definování
pravomocí

Fluktuace
pracovníků

Rozsah služeb NO

Dělba práce

Dělení pracovní
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náplně
Specializovaná
místa
Změny
v mocenských
strukturách

Poměr laiků a
profesionálů
Závislost laiků
Autonomie
profesionálů
Závislost
dobrovolníků

profesionálové mají své rozdělené role
a odpovědnost,

ANO

1

V organizaci působí většinou
profesionálové, ve vedení, ale i na
pracovních místech lektorů, vedoucích
služeb, apod. S dobrovolníky pracuje
koordinátor, jsou zaškoleni, ale
nepodílí se na vedení, profesionálové
řeší záležitosti vedení společně

Méně laiků

1

Vysoká

1

Vysoká

1

Vysoká

1

Celkový počet bodů: 12
Zdroj: autorka (NE/Nízký= 0; ANO/Vysoké=1; Více laiků=0; Méně laiků=1)
Postupným vývojem a profesionalizací si prošla organizace Motýl, která je v současné době
zapsaným ústavem. V jejím vedení jsou čtyři profesionálové. Dále má organizace devět
zaměstnanců, správní radu a kolem deseti stálých dobrovolníků. Organizace byla založena dvěma
ženami, původně jako nezisková organizace pro rodinný život, k čemuž se postupným vývojem
přidaly i aktivity pro rodiny s hendikepovanými dětmi, raná péče a další volnočasové aktivity pro
hendikepované děti. Organizace prochází profesionalizací, kdy se postupně začali přijímat
zaměstnanci, jelikož se začala rozšiřovat nabídka poskytovaných služeb, začali se postupně, ať už
z řad spolupracovníků nebo přijatých profesionálů, vytvářet specializovaná místa vedoucích
poskytovaných služeb, ale i administrativních a vedoucích záležitostí. V organizaci tedy funguje
vedení, další zaměstnanci a dobrovolníci, kteří k rozhodování nemají přístup. V současné době lze
označit čtyři aktéry za vedoucí organizace a devět zaměstnanců. V organizaci je přítomná dělba
práce, každý zaměstnanec má své specifické pracovní místo a roli, které mnohdy vyžadují odborné
vzdělání či kvalifikaci, a organizace se tím stává stále závislejší na profesionálech, zejména díky
rozšiřování poskytovaných služeb. Organizace spolupracuje s dobrovolníky a přijímá i stážisty při
studiu, nicméně dobrovolníci a stážisté nemají možnost zapojit se do rozhodování o organizaci,
u zaměstnanců možnost zapojení do rozhodování existuje, nicméně stále jsou hlavními vedoucími
čtyři pracovníci. Dobrovolníci a laici jsou v organizaci závislí na koordinaci ze strany profesionála,
který má díky svému postavení a vzdělání či znalostmi vedoucí postavení.
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Organizace získala v hodnocení míry profesionality dvanáct bodů, čímž se řadí mezi středně
profesionalizované organizace ze vzorku této práce. O Motýlu lze hovořit jako o organizaci, která
se snaží profesionalizovat, ale zároveň si udržet svoji občanskost a otevřenost, což demonstruje
možností zapojení dobrovolníků a studentů, dále oslovováním veřejnosti prostřednictvím letáčků,
plakátů v zastávkách MHD, akcemi pro veřejnost, apod.

6.2.5 Prosaz z.ú.
Tabulka 8. Hodnocení míry profesionalizace organizace Prosaz z.ú.
Znak

Indikátory

Popis hodnocení

Hodnocení
přítomnosti

Body

Hierarchie
organizace

Struktura
organizace

2 vedoucí profesionálové, správní
rada, kolem 80 zaměstnanců

ANO

1

ANO

1

Definování
pravomocí
Závislost na
profesionální
m vědění

Profesionálové ve
vedoucích funkcích

Závislost přítomná ve vysoké míře,
vzhledem k poskytování
registrovaných sociálních služeb je
třeba profesionálního vědění či
školení. Ve vedení organizace dva
profesionálové. Strategické plánová a
cíle si organizace pravidelně
stanovuje.

ANO

1

Formalizován
í rolí

Formální vztahy

Rozdělení rolí, vedoucí pracovníci
organizace a vedoucí jednotlivých
registrovaných sociálních služeb,
zaměstnanci v sociálních službách a
v terapeutických dílnách. Dobrovolníci
spolupracují minimálně jen při akcích
a nemají žádnou možnost se zapojit
do rozhodování, obdobně jako
zaměstnanci. Fluktuace pracovníků je
vysoká, ale nikoliv ve vedoucích
pozicích, ale spíše v asistentech
sociálních služeb.

ANO

1

ANO

1

Fluktuace
pracovníků
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Nahrazování
práce
odborníky

Profesionalita jako
podmínka
spolupráce

Ano, vzhledem k práci
s hendikepovanými je pro pracovníky
nutná odborná znalost, pro vedoucí
pracovníky taktéž, dobrovolníci jsou
zaškoleni, případně nemají
odpovědnost

ANO

1

Specializace

Projektové řízení

Projektové řízení a dlouhodobé cíle
přítomné, škála poskytovaných služeb
široká-

ANO

1

Vysoký

1

Dělba práce je přítomná,
profesionálové mají své rozdělené
role a odpovědnost, v organizaci jsou
specializovaná místa přístupná pouze
pro profesionály s odborným
vzděláním či školením

ANO

1

ANO

1

V organizaci působí většinou
profesionálové, ve vedení, ale i na
pracovních místech sociálních služeb,
vedoucích služeb, téměř všichni
zaměstnanci musí být zaškoleni a
musí mít odpovídající vzdělání dle
zákona o sociálních službách,
nicméně, jejich práce je řízena
z dispečinku a kromě vedoucích
pracovníků nemají přílišnou
autonomii, administrativní pracovníci
nemusí být profesionálové

Méně laiků

1

Vysoká

1

Nízká

0

Vysoká

1

Rozsah služeb NO
Dělba práce

Dělení pracovní
náplně
Specializovaná
místa

Změny
v mocenskýc
h strukturách

Poměr laiků a
profesionálů
Závislost laiků
Autonomie
profesionálů
Závislost
dobrovolníků

Celkový počet bodů: 13
Zdroj: autorka (NE/Nízký= 0; ANO/Vysoké=1; Více laiků=0; Méně laiků=1)
Prosaz z.ú. je organizace, která funguje již do roku 1991, její zakladatelka a zároveň ředitelka se již
před rokem 1989 angažovala v oblasti práce pro hendikepované, a poté se svým kolegou založila
tuto organizaci. Sama se snaží, aby organizace byla profesionalizovaná, aby prosperovala, byla co
nejvíce finančně nezávislá a její fungování bylo efektivní. Ve vedení organizace jsou dva
profesionálové, z nichž paní ředitelka sama hendikepovaná zajišťuje provoz, nové projekty
a celkově fungování a směřování organizace a její kolega se stará o finanční záležitosti organizace.
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Oba tito vedoucí pracovníci jsou profesionálové, a to zejména díky mnohaletým zkušenostem
s vedením organizace, která v současnosti působí dvacet pět let. Vzhledem k tomu, že organizace
poskytuje registrované sociální služby, tak většina z přibližně osmdesáti zaměstnanců, jsou
profesionálové se vzděláním nebo odbornými kurzy pro práci v sociálních službách. Jejich role jsou
formalizované a vznikají zde specializovaná místa pro lidi s odborným vzděláním. Nicméně jejich
provedení práce a koordinace je závislé na dispečinku a na vedoucích pracovnících, jejich
autonomie je tedy nízká. Fluktuace pracovníků je na těchto pracovních pozicích poměrně vysoká
jak uvedla sama paní ředitelka Iveta Pešková. Do organizace jsou přijímáni specialisté a odborníci
na základě svých odborných znalostí nebo odborných kurzů a jejich fluktuace je vysoká, jelikož
mohou pracovat i pro jiné organizace, které se zabývají poskytováním stejných služeb.
Organizace Prosaz byla ohodnocena třinácti body, čímž se řadí mezi vysoce profesionalizované
organizace, u níž jsou patrné všechny zkoumané znaky profesionalizace.

6.2.6 Naděje z.s.
Tabulka 9. Hodnocení míry profesionalizace organizace Naděje z.s.
Znak

Indikátory

Popis hodnocení

Hodnocení
přítomnosti

Body

Hierarchie
organizace

Struktura
organizace

Ústřední ředitel, ředitelé 22 poboček,
správní rada - 9 členů

ANO

1

ANO

1

Definování
pravomocí
Závislost na
profesionální
m vědění

Profesionálové ve
vedoucích funkcích

Závislost přítomná ve vysoké míře,
vzhledem k poskytování
registrovaných sociálních služeb je
třeba profesionálního vědění či
školení. Nicméně není třeba
profesionálů na některé
zaměstnanecké pozice. Spolupracují i
s dobrovolníky. Strategické plánová a
cíle si organizace pravidelně
stanovuje.

ANO

1

Formalizován

Formální vztahy

Rozdělení rolí, vedoucí pracovníci

ANO

1
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í rolí

Fluktuace
pracovníků

jednotlivých poboček a jejich
zaměstnanci a dobrovolníci, ti ovšem
nemají žádnou možnost se zapojit do
rozhodování, obdobně jako
zaměstnanci.

ANO

1

Nahrazování
práce
odborníky

Profesionalita jako
podmínka
spolupráce

Ano, vzhledem k práci
s hendikepovanými nebo jinými
ohroženými skupinami j zejména pro
vedoucí pracovníky nutná odborná
znalost tématu, ale mohou se
zapojovat i dobrovolníci, kteří jsou
zaškoleni

ANO

1

Specializace

Projektové řízení

Specializovaná pracovní místa ve
vedení, specializovaná místa
v sociálních službách, škála
poskytovaných služeb široká.

ANO

1

Vysoký

1

Dělba práce je přítomná,
profesionálové mají své rozdělené role
a odpovědnost, dobrovolníci mají také
určené pozice a práci, kterou mohou
vykonávat, jsou přiděleni
koordinátorovi

ANO

1

ANO

1

V organizaci působí většinou
profesionálové, ve vedení, ale i na
pracovních místech sociálních služeb,
vedoucích služeb, téměř všichni
zaměstnanci musí být zaškoleni a musí
mít odpovídající vzdělání dle zákona o
sociálních službách, administrativní
pracovníci nemusí být profesionálové

Méně laiků

1

Vysoká

1

Vysoká

1

Vysoká

1

Rozsah služeb NO

Dělba práce

Dělení pracovní
náplně
Specializovaná
místa

Změny
Poměr laiků a
v mocenských profesionálů
strukturách
Závislost laiků
Autonomie
profesionálů
Závislost
dobrovolníků

Celkový počet bodů: 14
Zdroj: autorka (NE/Nízký= 0; ANO/Vysoké=1; Více laiků=0; Méně laiků=1)
V organizaci Naděje, která je v současné době zapsaným spolkem, a která má ústředí v Praze,
a zároveň dvacet dva poboček po celé České republice je zaměstnáno kolem šesti set padesáti lidí
a spolupracuje s organizací přibližně sto dobrovolníků. Organizace má jednu právní subjektivitu,
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nicméně každá pobočka funguje jako samostatná provozní jednotka, která má svého vlastního
ředitele pobočky, vlastní zaměstnance a shání si své dobrovolníky. Jednotlivé pobočky
se specializují v různých mírách na různá sociální témata, mezi něž patří hendikepovaní,
bezdomovci a další sociálně vyloučené skupiny, senioři, atd. V rámci organizace funguje rozdělení
rolí, kdy na určité pozice zejména sociálních pracovníků či vedoucích pracovníků, jsou přijímáni
pouze osoby se specifickým odborným věděním neboli profesionálové. Neprofesionálové
se mohou zapojit zejména jako dobrovolníci, ale také jako administrativní či jiní provozní
zaměstnanci. Profesionalita je potom vyžadována u pracovních míst přímo v sociálních službách,
kde je dle zákona třeba vzdělaného či vyškoleného pracovníka. Organizace je profesionalizovaná ve
smyslu propracovaného systému vzdělávání zaměstnanců, rozdělení funkcí, koordinace
dobrovolníků, možnosti zapojení studentů do praxí a stáží v oblasti benefitů pro své zaměstnance,
vztahů s veřejností, atd. V současné době se laici mohou v organizaci zapojit jako dobrovolníci, jako
zaměstnanci potom na administrativní místa, nicméně ani z jedné této pozice není možné zúčastnit
se rozhodování, ale jsou závislí na koordinátorech v rámci jednotlivých poboček, kteří mají
požadované vzdělání či zkušenosti a jsou tedy profesionály. Organizace si vzhledem ke své velikosti
pravidelně stanovuje cíle a strategicky plánuje.
Organizace získala plný počet bodů v hodnocení míry profesionality čtrnáct bodů, a je tedy ze
vzorku organizací nejvíce profesionalizovanou, jelikož jsou u ní přítomné všechny znaky
profesionalizace, které byly v této práci zkoumány.

6.2.7 Srovnání organizací podle míry profesionalizace
Určitá míra profesionalizace byla přítomná ve všech organizacích, ve kterých byl prováděn výzkum.
V některých organizacích je patrná v současné době jakási stagnace profesionalizace či ustrnutí
v určitém bodě vývoje organizace. Podle výpovědí z rozhovorů k tomuto dochází zejména
z finančních důvodů nebo nedostatku pracovníků nebo kombinací obou těchto důvodů. Všechny
organizace mají již několikaleté zkušenosti s fungováním v neziskovém sektoru. Jedná se tedy
o stabilní organizace. Nejstarší organizace vznikla po roce 1990 a jedná se o organizaci Naděje,
která se rozrostla a profesionalizovala do té míry, že v současné době má ústředí v Praze a dalších
22 poboček v rámci celé České republiky. Nejmladší organizace je potom Kvadru o.p.s., která
vznikla v roce 2010, nicméně již od roku 2006 funguje Spolek Kvadru. V roce 2010 také vznikla
organizace Půjčovna 3P, která se přetransformovala z jiné neziskové organizace. U organizací,
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v nichž byl prováděn výzkum, platí, že čím delší má organizace působnost, tím více je
profesionalizovaná.
Zkoumané organizace v rámci tohoto výzkumu byly na základě získaných bodů míry
profesionalizace seřazeny v následující tabulce, a to od organizace, u níž byla zjištěna nejnižší míra
profesionalizace k organizaci, která splňuje největší počet zkoumaných znaků profesionalizace.
Ukázalo se, že organizace, které působí již delší dobu například Prosaz a Naděje, vykazují vyšší míru
profesionalizace, a naopak nejmladší organizace Kvadru je nejméně profesionalizovaná. Čím déle
tedy organizace působí, tím vyšší míra profesionalizace je u nich přítomná.
Dále organizace s vyšším počtem zaměstnanců a celkově aktérů vykazují vyšší míru
profesionalizace. V tomto výzkumu organizace Prosaz má kolem osmdesáti zaměstnanců
a organizace Naděje přes šest set. Obě tyto organizace vykazují nejvyšší míry profesionalizace
ze zkoumaných organizací. Naopak organizace Kvadru, která má v současnosti pouze jednoho
aktéra, jímž je ředitel a zároveň zakladatel, vykazuje nejnižší míru profesionalizace. Je tedy zřejmé,
že se velikost organizace a míra profesionalizace se vzájemně ovlivňují.
Tabulka 10. Shrnutí zjištěné míry profesionalizace zkoumaných organizací

Organizace

Kvadru

seřazené podle o.p.s

Půjčovna

Sdružení

3P z.s.

Ty & Já z.s.

4

8

Motýl z.ú.

Prosaz z.ú.

Naděje z.s.

12

13

14

míry
profesionalizace
Počet získaných 0
bodů
Zdroj: autorka

6.3 Vliv míry profesionalizace na sektorovou identitu
Vztah profesionalizace neziskových organizací k sektorové identitě zkoumám stanovením pěti
znaků sektorové identity podle definice Salamona a Anheiera, které jsou pro účely této práce
indikátory sektorové identity. V každé organizaci byly zjišťovány znaky sektorové identity, které
byly posouzeny se zjištěnou mírou profesionalizace. Míra profesionalizace je v této práci
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považována za nezávislou proměnnou a míra sektorové identity za proměnnou. V následujících
pěti podkapitolách je posouzena míra přítomnosti znaků sektorové identity v závislosti na míře
profesionalizace jednotlivých organizací. A to na základě hodnocení přítomnosti indikátorů
sektorové identity, které byly stanoveny v rámci operacionalizace sektorové identity jako soubor
znaků organizací neziskového sektoru podle Salamona a Anheiera. (Salamon, Anheier 1997)
(Salamon, Anheier 1998) Operacionalizace sektorové identity je rozepsaná v následující tabulce.
Tabulka 11. Operacionalizace sektorové identity
Znaky

Vysvětlení

Indikátory

Institucionalizace

Organizace je formálně
zřízena jako právnická osoba
a nemá pouze dočasný
charakter. Má
organizovanou strukturu, své
členy a jejich funkce.

Zakládací listina

Soukromá
organizace

Nerozdělující zisk

Samosprávná
organizace

Dobrovolná
organizace

Organizace je soukromá na
jiných sektorech, není jejich
součástí, a ani jimi není
řízená

Zřízení jako právnická osoba
Byrokratizace
Centralizace
Množství finančních prostředků od státu
Frekvence spolupráce se státem a veřejnou
správou

Organizace nerozděluje zisk
mezi své členy, vlastníky či
manažery, ale získané
prostředky vynakládají na
naplnění cílů poslání
organizace
Organizace je samostatná a
řízena vlastními strukturami,
nikoliv jinými subjekty

Počet profesionálních (placených) míst

Organizace působí na
základě spoluúčasti
dobrovolníků či
dobrovolných darů

Počet dobrovolníků (poměr s profesionály)

Další výdaje (benefity, vybavení,)

Zapojení externích aktérů do vedení
Frekvence spolupráce s jinými organizacemiporadenství, pomoc

Poměr dobrovolníků v řídících pozicích
Mobilizace a aktivizace občanů.
Dobrovolnické dary

Zdroj: autorka dle Anheier, Salamon 1997, Salamon, Anheier 1998
45

Znak institucionalizace má ambivalentní charakter. Nezisková organizace podle strukturálněoperacionální definice má být organizace institucionálně ukotvena, tedy má být organizace
formálně zřízena, mít své formální vedení, popřípadě členy. Nicméně výrazná byrokratizace
a centralizace je spíše znakem, který neodpovídá sektorové identitě, jelikož organizaci příliš
zatěžuje. Proto jako pro naplnění znaku institucionalizace ve smyslu naplnění sektorové identity
neziskové organizace, přijatelné pouze hodnocení střední nebo nízká míra centralizace
a byrokratizace.
Dalším znakem je soukromá povaha organizace, kterou charakterizují indikátory míry získaných
finančních prostředků od státu a frekvence spolupráce se státem a subjekty veřejné správy. Čím
vyšší je množství finančních prostředků, tím více je organizace zakořeněná a závislá na státu,
a ztrácí svoji soukromost. Podobně také, čím vyšší je frekvence spolupráce, tím méně je organizace
soukromá. Pro naplnění znaku soukromosti organizace je proto přijatelné pouze hodnocení střední
či nízké.
Třetím znakem je nerozdělování zisku, které hodnotím na základě počtu placených zaměstnanců,
a míry dalších výdajů, kam patří například benefity pro zaměstnance, či další zvláštní přiznané
výdaje. Pro naplnění znaku nerozdělování zisku jsou přijatelné hodnoty střední a nízké.
Dalším znakem je samosprávnost organizace, u které byly stanoveny indikátory frekvence
spolupráce s dalšími subjekty veřejnými či soukromými, dále hierarchizace aktérů a bariéra
přístupu k rozhodování a vedení. K naplnění samosprávnosti jsou přijatelné hodnoty střední
a nízké, naopak vysoké míra u indikátorů značí slabou přítomnost znaku.
Posledním znakem je přítomnost dobrovolné složky v organizaci, tedy pokud je počet dobrovolníků
vysoký, dále počet dobrovolníků v řídících pozicích je vysoký, probíhá mobilizace a aktivizace
občanů a dobrovolnické dary jsou časté. U tohoto znaku jsou naopak přijatelné hodnoty střední
a vysoké, tedy pokud je míra nízká, jedná se o slabou přítomnost znaku.

6.3.1 Znak institucionalizovanosti organizace
Pod pojmem institucionalizace v této práci vnímám dva indikátory. Jedná se o byrokratizaci
a centralizaci. Při posuzování míry institucionalizace by se dala zkoumat přítomnost zakládací
listiny a zřízení jako právnické osoby, nicméně vzhledem k tomu, že v práci zkoumám nenahodilé
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subjekty či subjekty dočasného nebo jednorázového charakteru, ale formálně zřízené organizace
neziskového sektoru, tak pro jejich vznik musí tyto dvě podmínky z právního hlediska splňovat
a pro se těmito dvěma parametry v práci nezabývám.
Míra byrokratizace je v této práci posuzována na základě formalizace pravidel a postupů,
a případně množství aktérů, kteří se na těchto postupech podílejí.
Centralizaci je posuzována jako rozhodování a řízení od vedoucích pracovníků či jejich úzkého
kruhu a také jako možnost dalších aktérů zasahovat do rozhodování a chodu organizace, případně
se jakkoliv podílet na vedení. Kromě odpovědí z rozhovorů, centralizaci vnímám i jako poměr mezi
počtem aktérů v organizaci a počtem lidí, kteří mají možnost rozhodovat.
Tabulka 12. Shrnutí institucionalizace zkoumaných organizací

Organizace
(míra profes.)

Počet aktérů

Počet členů
vedení

Byrokratizace

Centralizace

Body

Body
celkem

Naděje (14)

Cca 600
zaměstnanců

Vysoká

Střední

0; 1

1

113 dobrovolníků

Předsednict
vo 9 členů,
22 ředitelů
poboček, 1
ústřední
ředitel

Prosaz (13)

Cca 90
zaměstnanců

2 vedoucí
pracovníci

Střední

Vysoká

2; 0

2

Motýl (12)

9 zaměstnanců

4 vedoucí
pracovníci

Střední

Střední

1; 1

2

3 vedoucí
pracovníci

Nízká

Střední

2; 1

3

0 zaměstnanců

1 ředitel

Nízká

Vysoká

2; 1

3

0 dobrovolníků

Správní
rada

Cca 10
dobrovolníků
Sdružení Ty a
Já
(8)

Kvadru (1)

7 zaměstnanců
36 členů
2 stálí dobrovolní
ci
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Půjčovna 3P
(4)

6 zaměstnanců

1 ředitelka

Nízká

Nízká

2; 2

4

Zdroj: autorka Vysoká= 0b.; Střední= 1b.; Nízká= 2b.

Pro neziskové organizace, ve kterých jsem prováděla výzkum, lze podle podle tabulky vypozorovat,
že čím více má organizace přidělených bodů míry profesionalizace (v tabulce nalezneme v závorce
u názvu organizace), tím získala nižší počet bodů míry sektorové identity. Jinými slovy, lze říci, že
pro zkoumané organizace platí, že s vyšší mírou profesionalizace jsou více byrokratizované
a centralizované. Jak jsem již uváděla, tak byrokratizace a centralizace jsou indikátory
institucionalizace, které značí, že má organizace stabilní charakter a není pouze nahodilým
uskupením. Určitá nízká či střední míra byrokratizace je proto žádoucí a jedná se o indikátor
sektorové identity. Nicméně příliš vysoká byrokratizace a institucionalizace již není indikátorem
institucionalizace ve smyslu sektorové identity. S příliš vysokou mírou byrokratizace
a institucionalizace se organizace přibližují vysoce byrokratizovaným a centralizovaným komerčním
aparátům, což je v rozporu s ideou neziskového sektoru. (Saurugger, Eberwin 2009) Můžeme tedy
říci, že nízká míra centralizace a byrokratizace je důležitý znak institucionalizace, nicméně vysoká
míra je již v rozporu se sektorovou identitou. Dle tabulky tedy můžeme říci, že čím vyšší míra
profesionalizace byla u organizací zjištěna, tím méně je u nich přítomný znak sektorové identity
institucionalizace v žádoucí míře.
V organizaci Naděje, která má jednotlivé krajské pobočky a kolem 650 zaměstnanců a přes
100 dobrovolníků, má na starost zaměstnance a dobrovolníky, ředitel pobočky. Vzhledem k takto
velké členské základně a mnoha zainteresovaným aktérům, a také tomu, že se jednotlivé pobočky
orientují na různé cílové skupiny a různé činnosti, tak má každá činnost formalizované postupy
a pravidla. Na většinu pracovních míst jsou přijímáni profesionálové, kteří mají požadované
odborné znalosti či vzdělání. Tito odborníci poté mohou koordinovat laiky, kterými jsou například
dobrovolníci, či jiní asistenti popřípadě administrativní pracovníci. Proto je byrokratizace
hodnocena jako vysoká. Pokud hovoříme o centralizaci, tak organizace Naděje, kde funguje valná
hromada a předsednictvo, je částečně těmito orgány centralizovaná, jelikož Naděje má jednu
právní subjektivitu, ačkoliv má 22 poboček po celé České republice a ústředí v Praze. Vzhledem
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k velkému množství zaměstnanců a jiných aktérů se většina z nich na rozhodování nijak nepodílí,
a pokud ano, tak většinou v rámci poboček. Dobrovolníci jsou z rozhodování zcela vyloučeni.
Centralizaci hodnotím jako střední.
V organizaci Prosaz, která v současnosti zaměstnává kolem 85 lidí v rámci dvou poboček v Praze,
z nichž jedno je sídlo organizace, je z hlediska byrokracie a centralizace situace odlišná. Sama
zakladatelka a ředitelka organizace, která má v současné době na starost provoz organizace
se soustředí na to, aby byla byrokracie v organizaci co nejnižší a byli zaměstnáváni lidé, kteří jak
sama říká: „Přinášejí organizaci zpět peníze.“ Jinými slovy, aby bylo zaměstnáváno co nejvíce
pracovníků poskytujících služby, a co nejméně administrativních pracovníků, proto se snaží
administrativu držet na nízké úrovni. Nicméně určitá střední míra byrokracie je v organizaci
přítomná vzhledem k šíři poskytovaných služeb, mezi nimiž jsou i registrované sociální služby,
a dále díky žádostem o finanční příspěvky, granty, apod. V hlavním vedení organizace jsou dva lidé,
kteří jsou současně i zakladateli, dalšími vedoucími pracovníky jsou ti ve vedení tří poskytovaných
sociálních služeb, což značí poměrně vysokou míru centralizace. Nicméně soudě podle fungování
poskytování sociálních služeb, je tato míra žádoucí pro rychlé rozhodování, plánování a vize
směřování organizace. Jelikož organizace nepracuje s dobrovolníky, tak ani možnost podílet
se na vedení není nijak umožněna dobrovolně zapojeným aktérům, stejně jako ostatním
zaměstnancům. Centralizace je proto hodnocena jako vysoká.
Středně velká nezisková organizace Motýl, která funguje společně s neziskovou organizací Vlnka, je
zaměřena na poskytování služeb pro rodiny. Organizace má devět zaměstnanců a další čtyři
pracovníci se podílejí na vedení. Jsou jimi předseda, dva členové správní rady a revizor. V tomto
případě je míra centralizace o něco nižší, jelikož v případě Motýla, mají čtyři aktéři na starost
vedení devíti zaměstnanců, a hodnotím ji jako střední. Střední míru přisuzuji i centralizaci. Ačkoliv
organizace spolupracuje s dobrovolníky, tak jim nenabízí možnost se zapojit do vedení.
K zapojování dobrovolníků do rozhodování paní Markéta Berešová, která je jednou z vedoucích
pracovnic organizace, řekla: „My dobrovolníky nezapojujeme. Popravdě nás to asi ani nikdy
nenapadlo. Možná jsme se domnívali, že když jsou to studenti, tak jsou časově omezený a jsem
rádi, že se s nimi domluvíme na kroužku.“
Druhou středně velkou organizací, která se zabývá poskytování služeb hendikepovaným v Plzni je
Sdružení Ty a Já, která má členskou základnu kolem 36 lidí a dále 7 zaměstnanců. V této organizaci
fungují tři zakladatelky zároveň jako vedení organizace. Vzhledem k tomu, že dvě z nich jsou
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matkami postižených dětí, nejsou tedy profesionálkami ve smyslu odborného vzdělání. Organizaci
založily z vlastní potřeby, a oficiální rozhodování je založené na jejich osobních zkušenostech
a profesionálních radách třetí zakladatelky. Byrokracie je zde na nízké úrovni, vzhledem k velikosti
organizace, počtu zaměstnanců a nízkému zapojení do žádostí o granty či dotace. Nicméně
vzhledem k tomu, že v organizaci působí tři vedoucí zaměstnanci a pouze jedna profesionálka,
jedná se o střední míru centralizace.
Obecně prospěšná společnost Kvadru, kterou založili tři lidé, z nichž se vedení v současné době
věnuje pouze jeden, a to ředitel Martin Olišar, se kterým byl veden rozhovor, vzhledem k tomu,
že nemá zaměstnance a ani členy, není nijak byrokratizovaná. Vzhledem k tomu, že nyní spočívá
veškeré řízení a vedení na jednom člověku, dalo by se říci, že je centralizovaná, nicméně v tomto
případě jelikož řídí zejména sám sebe a sám v současné době pracuje na projektech, tak tato
centralizace není negativního charakteru, přesto ji ale označuji za vysokou.
Půjčovna 3P působící v Praze má celkem 6 zaměstnanců a jednu vedoucí pracovnici, kterou je paní
ředitelka a zároveň zakladatelka. V této organizaci je centralizace na nízké úrovni, ačkoliv je
v oficiálním vedení pouze jeden člověk, tak organizace funguje spíše na neformálních vztazích.
Byrokratizace organizace je také na velmi nízké úrovni, vzhledem k tomu, že se nezapojují
do žádostí o granty či dotace a neposkytují žádné registrované sociální služby.
Celkově nebyla zjištěna souvislost mezi velikostí organizace, čímž rozumím počet zaměstnanců
a i dobrovolníků, a množstvím vedoucích pracovníků, kteří organizaci vedou nebo kteří činní
významná rozhodnutí. Například ve středně velké organizaci Ty a Já působí ve vedení
tři zakladatelky, a ve srovnatelně velké organizaci Motýl jsou čtyři lidé vedoucími pracovníky.
V případě velké organizace Prosaz jsou ve vedení dva pracovníci, a další velké organizace Naděje je
to devět vedoucích pracovníků. Z toho vyplývá, že spíše než na velikosti organizace, centralizace
záleží na konkrétním uspořádání vedení, ale také na současné právní formě neziskových organizací,
která stanovuje formální počty pro správní rady, apod.

6.3.2 Znak soukromosti organizace
Soukromost organizace je jinými slovy nezávislost na jiných sektorech, tedy na trhu, na státu
a celkově na veřejné správě. (Salamon, Anheier 1998: 216) Organizace tedy není součástí jiných
sektorů, a ani jimi není nijak řízena. Stav kdy se NO stává závislá na veřejné správě, nazýváme
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zakořeňování NO, které je definováno jako frekvence spolupráce s veřejnou správou a míra
financování veřejnou správou. (Frič 2011a)
Každá nezisková organizace je založena, s účelem naplňování své hlavní činnosti. Tato hlavní
činnost je účel, s kterým organizace vznikla a díky kterému může získávat daňové či jiné benefity.
Jedná se především o náplň „charitativní, dobročinnou, dobrovolnickou nebo obdobného
charakteru, která je samostatně nedofinancovatelná.“ (Kamenický 2015) K podpoře této hlavní
činnosti je neziskovým organizacím povolena tzv. vedlejší činnost, kterou nelze vykonávat bez
hlavní činnosti. Tato vedlejší činnost je tedy jakýmsi podnikáním za účelem financování hlavní
činnosti, a proto se na tuto vedlejší činnost vztahují pro NO všechny povinnosti vyplývající
ze Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. (Kamenický 2015)
Financování je pro neziskové organizace jeden z hlavních aspektů, díky němuž mohou naplňovat
svá poslání. Financování probíhá několik legitimními způsoby, z nichž ovšem některé zcela
neodpovídají sektorové identitě. Způsobů zisku finančních zdrojů je hned několik, jedním z nich
jsou finanční příjmy z tzv. vlastní činnosti organizace. Mezi tyto způsoby financování můžeme
zařadit prodej služeb klientům či prodej zboží produkované vlastní činností. Dále jsou to příjmy
z veřejných rozpočtů přijímané prostřednictvím veřejných zakázek, innominátní stavy, které
můžeme spíše označit jako chyby v systému. Můžeme se setkat i se zdroji financí neziskových
organizací, který spočívá v investování do nemovitostí či do podnikání jiných osob. Tento způsob
získávání finančních prostředků se týká zejména větších NO, které disponují dostatečně velkou
finanční hotovostí, se kterou mohou disponovat. Dalším zdrojem příjmu mohou být příjmy
z reklamy, kdy některé neziskové organizace mají zaregistrovanou reklamní činnost jako
doplňkovou činnost, která je zřízena z důvodu scénáře, kdy je komerční subjekt ochoten
sponzorovat organizaci, nicméně trvá na tom, aby byl náklad daňově plně uznatelný, pak možností
je, aby NO nafakturovala komerčnímu subjektu reklamní plnění. (Kamenický 2015)
Nicméně pro stabilitu neziskového sektoru jsou důležitou složkou dobrovolné dary, které poskytují
větší samostatnost pro rozhodování a nakládání s těmito dary, oproti státním finančním dotacím,
kdy spíše fungují jako závazky vůči společnosti a občanům, zejména pokud se jedná o významné
množství těchto darů. Tyto dobrovolné dary můžeme rozdělit do orientačních kategorií, jimiž jsou
nárazové dary, sponzorské dary a v současnosti na vzestupu sítě stálých dárců. (Kamenický 2015)
Kromě výše zmíněných dvou způsobů zisku finančních prostředků, hovoříme ještě o nadačních
příspěvcích, o které jednotlivé NO žádají prostřednictvím vyhlašovaných grantových řízení. Nadační
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příspěvek není náhodný, jako dobrovolnický dar, ale je iniciovaný snahou NO získat finance.
(Kamenický 2015)
Trendem posledního desetiletí jsou finanční příjmy vyplývající z partnerství, kdy byly spuštěny
možnosti čerpat finance z Evropské unie, prostřednictvím strukturálních fondů. (ibid)
Posledním způsobem potom oslovení veřejnosti a zisku financí na konkrétní účely je
prostřednictvím veřejných sbírek, které jsou upraveny v tzv. sbírkovém zákoně neboli 117/2001 Sb.
O veřejných sbírkách. (ibid)
Kromě finanční nezávislosti lze samostatnost organizace posuzovat z hlediska spolupráce
s veřejnou správou. Ačkoliv jsou neziskové organizace zřízeny jako soukromé, a tedy právně
nezávislé na státu, existuje mezi neziskovým sektorem ostatními sektory určitý typ spolupráce.
Konkrétně mezi neziskovými organizacemi a státem dochází od 70. let 20. století ke změnám
ve spolupráci mezi veřejnou správou a občanským sektorem. Součástí těchto změn spolupráce je
zejména delegování zodpovědnosti na jiné aktéry, konkrétně samotné občany či právě neziskové
organizace jako reprezentanty občanské aktivity. Konkrétně hovoříme o třech vztazích mezi
veřejnou správnou a neziskovým sektorem. Jedná se informování, kdy hovořím o pasivním
či aktivním jednosměrném toku sdělování informací ze strany státu k neziskovým organizacím
či občanům, který buď reaguje na požadavky na informace, čili je pasivní nebo se sám snaží občany
a neziskové organizace informovat. Další skupinou spolupráce je tzv. konzultování kdy neziskové
organizace a stát se do určité míry zapojují do kunzultace a připomínkování například legislativních
změn. Posledním typem spolupráce je potom aktivní spolupráce iniciovaná ze strany organizací,
které se samy snaží přicházet s vlastními nápady, návrhy a strategiemi řešení problémů.
(Linek, Turek 2005: 42 – 43 dle Pospíšilová 2014: 2)
Tabulka 13. Shrnutí soukromosti zkoumaných organizací

Organizace (míra
profesionalizace)

Množství finančních
prostředků od veřejné
správy

Frekvence
spolupráce
s veřejnou správou

Body

Body
celkem

Naděje (14)

Vysoké

Vysoké

0; 0

0

Prosaz (13)

Vysoké

Vysoké

0; 0

0
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Motýl (12)

Vysoké

Střední

0; 1

1

Sdružení Ty a Já (8)

Vysoké

Nízké

0; 2

2

Kvadru (1)

Nízké

Nízké

2; 2

4

Půjčovna 3P (4)

Nízké

Nízké

2; 2

4

Zdroj: autorka Vysoká= 0b.; Střední= 1b.; Nízká= 2b.
Z této tabulky si lze vyčíst, že organizace, které mají vysoký počet bodů míry profesionalizace,
nezískaly žádné, nebo pouze jeden bod, při posuzování přítomnosti znaku samostatnosti
organizace. Z čehož můžeme usoudit, že čím vyšší je míra profesionalizace, tím méně je organizace
samostatná, ale zároveň je více závislá na veřejně správních financích a více spolupracuje
se státem.
Určitá zakořeněnost, čili závislost na finančních příspěvcích od státu a častá spolupráce s veřejnou
správou, je u neziskových organizací přítomná téměř vždy, vzhledem k tomu, že jejich účel je
zaměřen na pomoc potřebným a nikoliv na kumulaci zisku. Některé z organizací přijímají poplatky
za služby, nicméně oproti soukromým subjektům, jsou tyto poplatky velmi nízké.
Konkrétně organizace Prosaz poskytuje registrované sociální služby domácí péče, osobní asistence
a pečovatelskou službu, které jsou placené, čímž získají alespoň část financí na mzdy pracovníků.
Nicméně zcela nezávislí na finanční podpoře od státu nejsou, jelikož jak uvádí i paní ředitelka Iveta
Prošková, poplatky za služby nepokryjí veškeré výdaje na mzdy, na provoz a fungování organizace,
tudíž je potřeba, aby organizace získávala finance od veřejné správy, ačkoliv je i organizace
samotná schopna sehnat finanční prostředky, od dárců, sponzorů, či díky nadacím. Proto její míru
množství finančních prostředků získaných od státu, hodnotím jako vysokou, a stejně tak i míru
frekvence spolupráce se státem.
Podobnou míru financování ze strany státu vykazuje organizace Naděje, která rovněž poskytuje
částečně placené sociální služby, má také svoji vedlejší činnost, nicméně stále je závislá
na financích od veřejné správy. Proto jsou její hodnoty pro oba indikátory rovněž ohodnoceny jako
vysoké.
Sdružení Ty a Já poskytující různé zájmové aktivity pro hendikepované, ať už dopolední kroužky
či dopolední klub, sice také získává finance z provozu těchto služeb, nicméně podle slov Jitky
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Vachulkové, která je jednou ze zakladatelek, až 90 % financí tvoří finance, které získají od státu,
kraje či od města, popřípadě od městské části, proto je míra financování státem také vysoká.
Nicméně frekvence spolupráce se státem či s jinými subjekty veřejné správy je podle jedné
z vedoucích pracovnic organizace téměř nulová, a je tedy ohodnocena jako nízká.
Organizace Motýl, která kromě registrované rané péče poskytuje i částečně zpoplatněné trávení
volného času, také uvádí, že významnou část provozu a fungování zajišťují finance získané
od veřejné správy. „Hlavně z MPSV. A pak samozřejmě z krajského úřadu, magistrátu a městského
obvodu Plzeň 1.“ Proto její míru množství financí získaných od státu hodnotím jako vysokou.
Organizace se podílí na komunitním plánování a spolupracuje s městským obvodem, a proto
frekvenci spolupráce hodnotím jako střední.
Zcela závislá na dotacích, grantových výzvách a nadacích je organizace Kvadru o.p.s., která
neposkytuje žádné zpoplatněné služby, a veškeré její financování pochází z financí, které je
organizace schopna sehnat, ať už ze státní pokladny popřípadě z evropských fondů. Proto
v současné době organizace nemá žádné placené zaměstnance. Se státem organizace nijak
nespolupracuje.Proto její míru získaných finančních prostředků a spolupráci se státem hodnotím
jako nízké.
Stejné hodnocení přisuzuji i organizaci Půjčovna 3P, která poskytuje kompenzační pomůcky
za poplatek. Ačkoliv jsou její služby placené, je také závislá na poskytnutých finančních
prostředcích, nicméně nikoliv těch státních, jelikož jak uvedla sama paní ředitelka a zakladatelka,
tak na tento typ služeb je obtížné od veřejné správy získat finance. Tudíž je organizace závislá spíše
na sponzorech, nadacích a na poplatcích za pomůcky. Organizace také nijak nespolupracuje se
státem či jeho institucemi.
Pro organizace existuje možnost zisku finančních prostředků tzv. vedlejší činností, nicméně
jak uvádějí vedoucí pracovníci, tak se organizace potýkají s tím, že pokud se chtějí zodpovědně
a efektivně věnovat svému poslání, tak na vedlejší činnost nezbývá čas a ani kapacita pracovníků
či dobrovolníků. Nejčastější formou vedlejší činnosti je prodej různých výrobků, např. ve stánku
nebo přímo v sídle organizace, popřípadě stálý odběr výrobků firem, které nakupují výrobky pro
své zaměstnance, například jako vánoční dárky.
Organizace, v nichž výzkum probíhal, mají většinou možnost vznášení připomínek, případně
zapojení se do určité diskuse, například k novým zákonům pro oblast, ve které se angažují. Všichni
řídící pracovníci odpověděli, že mají možnost se zapojit a někteří z nich, že se skutečně zapojují.
54

Míra tohoto zapojení je různá, a odvíjí se zejména od toho, zda je organizace zapojena do Národní
rady pro soby se zdravotním postižením, v rámci které se pořádají schůze s organizacemi. Jitka
Vachulková ze Sdružení Ty a Já uvádí: „My jsme členové Národní rady pro osoby se zdravotním
postižením, takže se zúčastníme setkání a máme šanci připomínkovat různý vyhlášky zákony a tak,
ale upřímně si úplně jako my neúčastníme, jakože bychom byli aktivní a navrhovali nějaký změny
a tak, ale máme možnost. Jakože jsme členové a chodíme na ty jejich schůze a tak, tak můžeme.“
Obdobně i organizace Prosaz, která je také členem národní rady pro osoby se zdravotním
postižením, se účastní schůzí a diskusí.
Markéta Berešová z organizace Motýl na otázku spolupráce s veřejnou správou nebo se státem
odpověděla: „Akorát v rámci toho povinného, že se podílíme na komunitním plánování. Podílíme se
na akcích ÚMO, ale to je otázka pro koho je to výhodnější, když my si na jejich akci děláme stánek,
a je to i pro nás reklama.“ Organizace tedy do jisté míry mohou spolupracovat například s místní
samosprávou, pokud to je to po organizacích vyžadováno.
O zkoumaných organizacích můžeme hovořit jako o soukromých z hlediska frekvence spolupráce
se státními institucemi a organizacemi. Míra spolupráce s veřejnou správou byla ve všech
organizacích indikována jako minimální, a kromě povinného komunitního plánování či možnosti
vznášet požadavky v rámci Národní rady pro osoby se zdravotním postižením, organizace nijak
nespolupracují se státními institucemi či s institucemi veřejné správy. Oblast financování je ovšem
rozdílná. Vzhledem k povaze neziskových organizací je jejich finanční závislost na veřejných
financích pochopitelná a vzhledem k tomu, že nedochází k financování podmíněnému následnou
spoluprácí, nebo financování na základě spolupráce s veřejnou správou, tak nepovažuji tyto
organizace za výrazně zakořeněné, ačkoliv jsou finančně závislé na veřejných financích.

6.3.3 Znak nerozdělování zisku v organizaci
Neziskové organizace by ze své podstaty finanční zisk měly přerozdělovat dále pro plnění svého
poslání, nikoliv jej rozdělovat mezi své členy, vlastníky, apod. Nicméně s nárůstem profesionalizace
roste i profesionální základna placených pracovníků, kteří vyžadují odpovídající plat. I když jejich
fungování v organizaci je přínosem pro plnění cílů a naplňování poslání. Nicméně počet placených
zaměstnanců organizace v poměru k celkovému počtu členů organizace, je jedním z indikátorů
neziskovosti. Dále je to průběžný vznik těchto placených míst. A finance vynaložené mimo
stanovené cíle. Kromě placených profesionálů některé organizace mohou nabízet svým
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zaměstnancům také různé benefity, aby si tyto profesionály v organizaci udrželi. Popřípadě mohou
být profesionálům nabízena různá školení či vzdělávání, jak osobního růstu, tak kariérního, které
také nezisková organizace financuje.
Tabulka 14. Shrnutí nerozdělování zisku ve zkoumaných organizacích
Organizace (míra
profesionalizace)

Počet placených
míst z celkového
počtu aktérů

Další výdaje (benefity,
automobily, vybavení)

Body

Body
celkem

Naděje (14)

Vysoké

Střední

0; 1

1

Prosaz (13)

Vysoké

Střední

0; 1

1

Motýl (12)

Střední

Střední

1; 1

2

Sdružení Ty a Já
(8)

Nízké

Nízké

2; 2

4

Kvadru (1)

Nízké

Nízké

2; 2

4

Půjčovna 3P (4)

Nízké

Nízké

2; 2

4

Zdroj: autorka Vysoká= 0b.; Střední= 1b.; Nízká= 2b.
Z této tabulky vyplývá, že čím vyšší míra profesionalizace byla v organizacích zjištěna, tím více
placených míst z celkového počtu pracujících organizace vykazují, a také tím více dalších výdajů
vykazují, což jsou znaky, na základě nichž byl v organizacích posuzován znak nerozdělování zisku.
Znak sektorové identity nerozdělování zisku, je problematické zkoumat, jelikož se z vnějšího
prostředí obtížně posuzuje, zda jsou placení profesionálové či jiná placená zaměstnanecká místa
bezpodmínečně nutná pro chod organizace nebo zda se investice do jejich placení organizaci zpět
vrátí. Spolu s profesionály přichází potenciál lépe naplňovat cíle a poslání, a také například i lepší
získávání finančních prostředků, které potom mohou přilákat další profesionály pro ještě
efektivnější plnění cílů a fungování organizace. V případě, že organizace poskytuje placené služby,
tak lidé zaměstnaní v těchto službách přinášejí organizaci zpět finance. Jedná se o jakousi pozitivní
smyčku zpětné vazby. Tudíž celková analýza efektivnosti vynakládání finančních prostředků
na profesionální platy a pozdějšímu zhodnocení těchto vkladů je poměrně náročná a obsáhlá
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záležitost. Proto se v práci alespoň snažím zaměřit na analýzu, kolik členů je např. placených
z celkové základny a na jejich případné benefity.
Každá z organizací, která byla dotazována, v určitém smyslu zmínila, že finanční podmínky jsou
napjaté, tudíž se finanční rozpočty vytvářejí velmi opatrně. Dvě z organizací dokonce uvedly, že
v současné době někteří zaměstnanci v organizaci fungují také spíše jako dobrovolníci, jelikož
organizace nemá finance na jejich zaplacení.
V organizacích jsem se dotazovala, zda podle principů jejich organizace můžou být dobrovolníci
placení. Ani v jedné z nich mi nepotvrdili, že u nich může být dobrovolník placený, jelikož potom
pro ně přestává být dobrovolníkem. V některých organizacích, například Motýl či Sdružení Ty a Já
mají dobrovolníci benefity ve formě zvýhodněné ceny na organizací nabízené aktivity, nicméně
v dalších organizacích tyto benefity nenabízejí, jelikož například nemají volnočasové aktivity nebo
poskytují sociální služby, tudíž nemají možnost dobrovolníkům nabídnout tento druh benefitů.
Organizace Motýl nabízí svým stálým dobrovolníkům možnost vzdělávat se v rámci kurzů, které
v organizaci připravují pro veřejnost a také pro lektory, na něž mají potom dobrovolníci, a i další
zaměstnanci vstup zdarma. V žádné organizaci se dobrovolníci neúčastní supervize, nicméně
jak uvedla paní Markéta Berešová z organizace Motýl, tak dobrovolníci mají své supervize v rámci
dobrovolnických agentur. Celkově se tedy v žádné z organizací nevynakládají finance na placení
honorářů dobrovolníkům, což odpovídá znaku sektorovou identity o nepřerozdělování zisku.
U zaměstnanců je potom tato analýza složitější. Zejména také proto, že ve znaku sektorové identity
podle Salamona a Anheiera, je uvedeno, že organizace budou vynakládat finance zpětně do svého
poslání. (Salamon, Anheier 1998: 216) Pokud tedy platí své zaměstnance, kteří vykonávají poslání,
nemusí se tedy jednat o vysloveně negativní jev, přestože autoři uvádějí, že zisk organizace
se nesmí přerozdělovat mezi zaměstnance, manažery a vedoucí osoby. Nicméně přesto jsem při
analyzování tohoto znaku hodnotila poměr placených a neplacených aktérů.
V pěti organizacích z celkového počtu šesti organizací jsou přítomni zaměstnanci, kteří jsou placeni
za vykonání své práce, jejich pracovní poměr může být na různou míru úvazku nebo na dohodu.
V současné době tedy pouze veřejně prospěšná organizace Kvadru již nemá žádné zaměstnance,
a proto je její míra poměru placených a neplacených zaměstnanců hodnocena jako nízká.
Organizace s vyšší mírou profesionalizace vykazují vyšší poměr placených zaměstnanců nad těmi
neplacenými, tudíž je zde vyšší přítomnost přerozdělování zisku organizace a tedy rozmělňování
znaku sektorové identity.
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Množství placených zaměstnanců odpovídá velikosti organizace a jejím potřebám. Nicméně podle
tabulky nelze říci, že čím více členů má organizace, tím více je i placených zaměstnanců, jelikož
v současné době některé formy neziskových organizací nemusejí mít členy, což dokládá například
to, že Sdružení Ty a Já, má kolem 35 členů a má 10 placených zaměstnanců, ale například
organizace Naděje má kolem 650 zaměstnanců po celé České republice, ale v současnosti nemá
žádné členy.
Benefity pro zaměstnance se liší v každé organizaci. Pokud je organizace finančně soběstačná, jsou
k dispozici pro zaměstnance na hlavní pracovní poměr některé z benefitů, které známe
z komerčního prostředí, jako jsou stravenky nebo služební telefon, počítač k soukromým účelům,
možnost vzdělávání, využívání rekreačního střediska. Nicméně tyto benefity se objevují pouze
u dvou organizací, další čtyři organizace jako benefity uvádějí, možnost rozvíjení se v oboru nebo
případné využití služeb organizace. Organizace s vyšší mírou profesionalizace vykazují vyšší
benefity a tedy rozmělňování znaku sektorové identity.
Ani v jedné z organizací nebyla možnost využívání služebního automobilu, a to i v případě, že
služební automobily organizace vlastní nebo je má zapůjčené. Tyto automobily slouží výhradně pro
účely organizace, například převážení hendikepovaných klientů nebo převoz rozměrných pomůcek.

6.3.4 Znak samosprávnosti
Samosprávnost organizace je chápána jako samostatnost v řízení, tedy že její vlastní vnitřní
struktury a členové jsou schopni organizaci efektivně řídit, aniž by byly zapojovány jiné subjekty.
Samosprávnost zde zkoumám z pohledu hierarchie struktury. Množství členů zodpovědných
za vedení, ale také zapojení dalších subjektů, například poradenství, právní či finanční pomoc,
apod.

Tabulka 15. Shrnutí samosprávnosti zkoumaných organizací

Organizace (míra
profesionalizace)

Zapojení externích
aktérů do vedení

Frekvence spolupráce
s jinými organizacemiporadenství, pomoc

Body

Body
celkem

Naděje (14)

Střední

Nízké

1;2

3
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Prosaz (13)

Střední

Nízké

1; 2

3

Motýl (12)

Nízké

Nízké

2; 2

4

Sdružení Ty a Já (8)

Nízké

Nízké

2; 2

4

Kvadru (1)

Nízké

Nízké

2; 2

4

Půjčovna 3P (4)

Nízké

Nízké

2; 2

4

Zdroj: autorka Vysoká= 0b.; Střední= 1b.; Nízká= 2b.
Všechny organizace, ve kterých byl výzkum prováděn, uvedly zcela minimální zapojení jiných
organizací či subjektů do jejich fungování nebo naplňování cílů. Některé z nich dokonce uvedly, že
se občas cítí „osamoceně“. Například organizace Motýl a Sdružení Ty a Já, které obě působí v Plzni
a jejich cílovou skupinou jsou hendikepovaní, uvedly, že vzájemně nijak nespolupracují, ačkoliv
vědí o projektech a plánovaných akcích druhé organizace. Jak uvedla paní Jitka Vachulková
ze Sdružení Ty a Já: „Spíš máme spřátelené organizace, které chodí na naše akce, a my chodíme na
jejich. Maškarní bál a tak. Není to nějaká oficiální spolupráce.“
Ani jiné organizace neuvedly výraznější vzájemnou spolupráci. Mezi nejčastější formu spolupráce
uváděly ponechání letáčků v místě spřátelené organizace, popřípadě vzájemné navštěvování akcí
a sdílení příspěvků na sociálních sítích.
Organizace neuváděly ani spolupráci s jinými než neziskovými subjekty. Jako spolupráci s veřejnou
správou uvedla organizace Motýl komunitní plánování. Sdružení Ty a Já zase uvedlo, že se podílejí
s městským úřadem jen na povinných věcech. Jako spolupráci s veřejnou správou, uváděly
neziskové organizace Motýl, Sdružení Ty a Já, Prosaz a Naděje, účast na městských dnech
popřípadě na jiných akcích, kde si organizace mohly otevřít stánek a prodávat například výrobky
z vedlejší činnosti, popřípadě podávat informace nejen pro cílové skupiny, ale i prezentovat samy
sebe. Z čehož vyplývá, že organizace nejsou organizačně závislé na veřejné správě či na jiných
institucích. A proto je jejich hodnocení míry zapojení externích aktérů nízké.
Ačkoliv někteří vedoucí pracovníci uváděli, že by rádi spolupracovali například s fundraisery nebo
s jinými organizacemi zejména na svých vztazích s veřejností, tak spolupráci s jinou například
poradenskou organizací neuváděly, přičemž nejčastějším důvodem byla finanční náročnost
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a nedostatek času. Organizace, ve kterých byl proveden výzkum, jsou samosprávné, jelikož kromě
občasného právního poradenství, nevyužívají služeb jiných subjektů ke svému běžnému fungování.
Některé z nich, například Motýl či Naděje, vzdělávají své zaměstnance, aby se stávali profesionály
na financování, fundraising, apod. Další cestou je, že mohou přímo profesionály zaměstnat
na oblast, kterou potřebují pokrýt, nicméně vzhledem k nedostatku prostředků je toto spíše
výjimkou. Pouze organizace Naděje a Prosaz uvedly, že spolupracují například s poradci,
fundraisery, PR specialisty a proto jejich spolupráci s externími aktéry hodnotím jako střední,
a u zbývajících organizací jako nízkou.
Z tabulky vyplývá, že ačkoliv mají všechny organizace nízkou míru spolupráce s jinými institucemi,
tak organizace s vyšší mírou profesionalizace mají vyšší tendenci zapojovat a využívat externí
poradce například na PR, fundraising, právní poradenství, apod. Tedy s vyšší mírou profesionalizace
organizace více zapojují externí aktéry a rozmělňují znak samosprávnosti, zatímco méně
profesionalizované organizace jsou více samosprávné podle původního znaku sektorové identity.
(Salamon, Anheier 1997: 226)

6.3.5 Znak dobrovolnosti
Znak sektorové identity, který nazývám dobrovolnost, posuzuje v této práci míru dobrovolnických
darů materiálních i finančních pro organizace a dále účast dobrovolníků v organizaci se zaměřením
na autonomii dobrovolníků a na jejich poměr s profesionály.
Podle různých výzkumů, které byly provedeny na téma dobrovolnosti v České republice,
se ukazuje, že od 90. let podíl dobrovolníků ve společnosti stagnuje. Uvnitř neziskového sektoru
nedochází k pohybu dobrovolníků, tedy u žádné formy neziskových organizací podíl dobrovolníků
výrazně neklesá či nestoupá. Nicméně můžeme říci, že největší základnu dobrovolníků nalezneme
ve sportovních, kulturních a rekreačních organizacích, kdy až dvě třetiny dobrovolníků jsou
soustředěny do organizací orientující se na zájmovou činnost. O českém dobrovolnictví také
můžeme říci, že kolem 90 % všech dobrovolníků jsou zároveň i členy organizace, a převládá tedy
tradiční kolektivní typ dobrovolnictví. (Frič 2011b)
V organizacích, kde byl prováděn výzkum je skutečně malé množství dobrovolníků, což ovšem
může být způsobeno oblastí, které se organizace věnují, a také tím, že jsou některé oblasti
poskytování služeb pro dobrovolníky nepřístupné díky nastavení zákonů České republiky pro práci
v sociálních službách. Pokud organizace spolupracují s dobrovolníky, tak jejich počet je skutečně
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stabilní, tedy vedení organizace spolupracuje pouze s takovým množstvím dobrovolníků, se kterým
je schopno dlouhodobě pracovat. Dobrovolníci se organizaci buď sami přihlásí, nebo je organizace
shání pomocí dobrovolnických agentur. Výjimkou je organizace Naděje, která zapojuje přes
100 stálých dobrovolníků a další dobrovolníky využívá nárazově při různých akcích.
Profesionalizace se ukazuje jako překážka pro zapojování občanů a veřejnosti, tedy jako překážka
pro dobrovolnictví, na jehož základě by měly organizace alespoň do určité míry fungovat.
(Salamon, Anheirer 1997) Jak uvádí Pavol Frič, profesionalizace je modernizačním procesem, kde
se dělbou práce a specializací činností, které jsou formalizovány, a tím se stále více odklání
od platformy občanské participace. Občané mají pocit, že organizace jejich zapojení nepotřebují
a mnohdy ani zaměření organizací nekoresponduje se zájmy občanů, do té míry, aby se zapojili.
Nicméně vztah profesionalizace je k dobrovolnictví ambivalentní, jelikož na jedné straně
se organizace stávají platformami, o nichž mají občané pocit, že jim nemohou přispět, jelikož
nemají odborné vědění. Na druhou stranu profesionální přístup je pro dobrovolníky zajímavý,
jelikož jim nabízí možnost realizace, vzdělávání či trénink. Profesionalizovaná organizace je také
více schopna přizpůsobit se individuálním zájmům a schopnostem dobrovolníka. (Frič 2011b)
Tabulka 16. Shrnutí dobrovolnosti zkoumaných organizací

Organizace
(míra
profes.)

Počet
dobrovolníků
(poměr
s profesionály)

Autonomie
dobrovolníků

Mobilizace
/aktivizace
občanů

Dobrovolnické
dary

Body

Body
celkem

Naděje (14)

Střední

Nízká

Střední

Střední

1; 0;
1; 1

3

Prosaz (13)

Nízké

Nízká

Střední

Střední

0; 0;

2

1; 1
Motýl (12)

Vysoké

Střední

Střední

Střední

2; 1;
1; 1

4

Sdružení Ty a
Já (8)

Střední

Střední

Střední

Střední

1; 1;
1; 1

4

Kvadru (1)

Vysoké

Střední

Vysoké

Nízké

2; 1;

6
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2; 0
Půjčovna 3P
(4)

Nízké

Nízké

Nízké

Nízké

0; 0;
0; 0

0

Zdroj: autorka Vysoká= 2b.; Střední= 1b.; Nízká= 0b.
Z tabulky vyplývá, že v pěti ze šesti případů lze říci, že čím více je organizace profesionalizovaná,
tím méně je v ní přítomná dobrovolnost v různé formě, jelikož organizace získaly nízký počet bodů
dobrovolnosti. A tedy čím více je organizace profesionalizovaná, tím více ztrácí znak sektorové
identity dobrovolnosti. Výjimkou je potom organizace Půjčovna 3P, která ačkoliv je její míra
profesionalizace stanovena v tomto výzkumu jako poměrně nízká v porovnání s ostatními
organizacemi, tak znak dobrovolnosti je v ní přítomen zcela minimálně, jelikož prakticky nezapojuje
žádné dobrovolníky, neaktivizuje občany a zisk dobrovolnických darů je u ní minimální. Nicméně
nezapojení

dobrovolníků

není

způsobeno

neochotou

či

pouze

profesionalizovanými

a dobrovolníkům uzavřenými místy, ale rozsah služeb organizace není tak široký, aby byla potřeba
dobrovolníky zapojovat, jelikož veškerou práci zastanou zaměstnanci organizace. Kromě této
výjimky můžeme hovořit o tom, že ve zkoumaných organizací platí, že čím více je organizace
profesionalizovaná, tím méně u ní nacházíme znak dobrovolnosti.
Zajímavé ovšem je, že čím více jsou organizace profesionalizované, tím vyšší míru získávání
dobrovolnických darů udávají, tedy mají větší možnost tyto dobrovolnické dary získat, nicméně
vzhledem k tomu, že se jedná pouze o střední míru získávání dobrovolnických darů a pouze o jeden
indikátor, tak celkově stále hovořím o tom, že vyšší míra profesionalizace negativně ovlivňuje
dobrovolnické zapojení. Dále pro organizace platí, že čím vyšší je míra profesionalizace, tím nižší
mají tendenci k mobilizaci a aktivizaci občanů. Opět výjimku tvoří organizace Půjčovna 3P, která má
nízkou míru profesionalizace, a také nízkou míru mobilizace a aktivizace občanů.
Celkově pro znak dobrovolnosti lze hovořit o tom, že s vyšší mírou profesionalizace dochází k jeho
rozmělňování a úbytku dobrovolnických prvků v neziskových organizacích.

6.3.5.1

Dobrovolníci a profesionálové

Profesionalizace neziskových organizací v České republice souvisí s minulým režimem, po němž
nastalo období „budování kapacit“ po období temna pro nevyslyšený neziskový sektor. K rozvoji
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profesionalizace docházelo díky novým možnostem financování, kdy nejen díky státním dotacím,
které byly směřovány na rozvoj kapacity a udržitelnosti neziskového sektoru, ale i financování
z evropských fondů neziskové organizace získaly profesionální členskou základnu, do níž patří
projektoví či programoví manažeři, právní či ekonomičtí poradci a další odborníci na fundraising,
styk s veřejností, apod. Tím stoupá jejich profesionální kapacita, nicméně nárůst tohoto druhu
kapacity nelze zaměňovat s kapacitou mobilizace a participace občanů. (Frič 2011a)
Tabulka 17. Přítomnost placených zaměstnanců v organizacích občanského sektoru

Údaje v %

Ano

Ne

Celkem

Tradiční zájmové organizace

26

74

100

Nové servisní organizace

71

29

100

Tradiční advokační organizace

54

49

100

Nové advokační organizace

51

49

100

Církve a náboženské organizace

67

33

100

Zdroj: Frič, Pospíšilová, VHD 2009, N=3811 (dle Vrzáček 2015)
Následující tabulka udává vývoj počtu zaměstnanců, v letech 2005 až 2012 v institucionálních
sektorech sektorech S.11, S.12 a S.15, tj. nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti,
školské právnické osoby, sdružení, jejich organizační jednotky, politické strany a hnutí, církevní
organizace, komory a profesní komory, zájmová sdružení právnických osob. (Prouzová 2015: 11)
Tabulka 18. Vývoj počtu zaměstnanců v neziskovém sektoru v letech 2005 až 2012

Zdroj: Prouzová 2015: 11
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Profesionálové mají v organizacích nezastupitelnou roli, pokud má být organizace soběstačná,
stabilní a efektivní. Většina profesionálů, se kterými jsem se v rámci organizací setkala
na vedoucích pozicích, byli lidé, kteří v organizacích na svých pracovních postech fungují již řadu
let, popřípadě jsou jejími zakladateli. Dlouhodobým učením se z nich stali či stávají profesionálové
a klíčové osoby pro fungování organizací.
Dalším typem profesionálů jsou ti, kteří jsou najímáni těmito klíčovými profesionály na výkon
konkrétní práce v organizaci, ke které je potřeba speciální odborné vědění, vzdělání či zkušenosti.
Jedná se například o sociální pracovníky, fundraisery, účetní, apod. U těchto profesionálů je
ve srovnání s klíčovými profesionály vyšší fluktuace.
Jedním z důsledků profesionalizace je problematický vztah dobrovolníků s profesionály vytvářející
konflikty a napětí v organizaci. Dobrovolníci a profesionálové mají rozdílné motivace a rozdílné
způsoby práce či řešení situace. (Marada 2005: 156)
Naopak dobrovolníci jsou lidé, kteří v rámci neziskového sektoru vykonávají činnost v pracovním
poměr bez nároku na finanční či jinou odměnu. Konkrétní počet dobrovolníků v neziskových
organizacích pro Českou republiku není ze zdrojových dat zjistitelný, jelikož evidenci dobrovolníků
si vedou samy neziskové organizace, a zároveň jeden člověk může působit jako dobrovolník ve více
organizacích. (Prouzová 2015:15)
V organizacích, ve kterých byl prováděn výzkum, se dobrovolníci zapojují bez nároku na finanční
odměnu. V některých organizacích mají možnost získání jiných benefitů, které souvisí
s poskytovanými službami a akcemi dané organizace, kdy dobrovolníci mají potom vstup na akce
nebo přístup k aktivitám usnadněný.
V žádné z organizací nemají dobrovolníci možnost zapojit se do rozhodovacího procesu, z pozice
dobrovolníka. Možností, jak se více zapojit do chodu organizace je potom nebýt dobrovolníkem,
ale členem správní rady nebo zaměstnancem, tím v organizacích vzniká pozice, kde má
zaměstnanec nárok podílet se na rozhodování a vedení.
V některých organizacích je možnost vzdělávání dobrovolníků nejenom zapojení do samotných
poskytovaných služeb organizace, ale i díky možným školením, které jim mohou být při
dlouhodobé spolupráci nabídnuty. Tato školení mohou být zaměřena jak odborně, tak i na osobní
rozvoj dobrovolníka.
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Dobrovolníci pro dlouhodobou spolupráci se do neziskových organizací hlásí sami, a to v případě,
že je zajímá to, čím se organizace zabývá, a chtějí být její součástí. Mezi těmito dobrovolníky je
velké množství studentů, tedy mladých lidí, kteří inklinují k sociální oblasti, a řada z nich
s organizací spolupracuje dlouhodobě. Druhým případem dobrovolníků, jsou ti, kteří jsou
registrovaní v dobrovolnických agenturách. Tyto agentury mohou organizace kontaktovat
v případě, že potřebují větší množství dobrovolníků na jednorázové akce. Tento způsob zisku
dobrovolníků je pro organizace výhodnější než shánění dobrovolníků vlastními silami například
přes výzvy na internetových stránkách či sociálních sítích, jelikož organizace seženou
kontaktováním dobrovolnické organizace motivované a schopné lidi poměrně snadným způsobem.
Navíc tito lidé mají s dobrovolnictvím zkušenosti, mohou být již i proškoleni, je jim poskytována
supervize a dobrovolnická agentura s nimi vyřizuje veškerou byrokracii, která je pro dobrovolnictví
potřebná.
Celkově ve zkoumaných organizacích zacílených na hendikepované existuje poměrně malé
zapojení dobrovolníků, což může být do jisté míry způsobeno tím, že organizace, které poskytují
sociální služby, tak musí řádně proškolit všechny aktéry, kteří se na tomto poskytování služeb
podílejí. Za dobrovolníka v těchto registrovaných sociálních službách zodpovídají profesionálové.
Jak uváděla ředitelka organizace Prosaz, mnohdy nemohou dobrovolníci vykonávat práci
v organizaci, jelikož nemají potřebnou kvalifikaci, kterou vyžaduje zákon. Potom jsou tedy
dobrovolníci pro organizace spíše přítěží, než potřebnou pomocí.
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Závěr
Tato diplomová práce je zaměřena na prozkoumání vlivu míry profesionalizace na sektorovou
identitu neziskových organizací v České republice. V současné době dochází v různých oblastech
společnosti k prostupování trendů a procesů spojených s modernizací, k nimž řadíme
i profesionalizaci neziskového sektoru. V neziskovém sektoru dochází k potřebě po specifickém
odborném vědění, a dochází tak k profesionalizaci organizací, a tím k řadě vnitřních změn. Mezi
nejvýraznější změny v neziskovém sektoru, které jsou spojené s profesionalizací, řadíme změny
v hierarchii organizace, změny v mocenských strukturách, formalizování rolí, nahrazování
dobrovolné práce odborníky, specializace, vznik dělby práce v rámci organizace a závislost na
profesionálním vědění. Těmito změnami se organizace neziskového sektoru začínají vykazovat
podobné

znaky

jako

organizace

soukromého

sektoru.

(Buth 2011: 6)

(Saurugger, Eberwein 2009: 2-3)(Šťovíčková Jantulová 2005: 131-132) Z této myšlenky vychází
základní hypotéza této práce, čím vyšší míra profesionalizace je v organizaci přítomná, tím méně
znaků sektorové identity organizace vykazuje. Sektorová identita jako koncept, byl vytvořen pro
tuto práci na základě operacionálně strukturální definice podle Anheiera a Salamona, kteří
stanovují pět základních znaků neziskových organizací, které byly v organizacích ověřovány.
Míra profesionalizace a její vliv na sektorovou identitu byla zjišťována v šesti neziskových
organizacích s cílovou skupinou hendikepovaných osob. Čtyři zkoumané organizace mají sídlo
v Praze, zbývající dvě potom v Plzni. V organizacích byly provedeny polostrukturované rozhovory
s vedoucími pracovníky a zakladateli organizací. V analytické části byla nejprve zjišťována míra
profesionalizace, a to na základě přítomných znaků profesionalizace. Mezi tyto znaky patřila
hierarchie organizace, závislost na profesionálním vědění, formalizování rolí, nahrazování práce
odborníky, specializace, dělba práce a změny v mocenských strukturách. K těmto znakům byly
stanoveny indikátory, u kterých byla přidělováním bodů hodnocena jejich přítomnost v organizaci.
Na základě těchto bodů byla následně sestavena škála míry profesionalizace organizací. V další
části analýzy byla zkoumána sektorová identita v organizacích na základě pěti znaků. Těchto pět
znaků, kterými jsou institucionalizovanost organizace, soukromost organizace, nerozdělování zisku
organizace, samostatnost organizace a založení na dobrovolnosti, bylo v práci operacionalizováno
na indikátory, jejichž přítomnost byla opět posuzována připisováním bodů jednotlivým
organizacím. Každému znaku sektorové identity byla věnována podkapitola, ve které byly
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vypracovány tabulky s přiřazením hodnocení pro indikátory sektorové identity v jednotlivých
organizacích, a dále v nich byl diskutován vztah mezi vlivem zhodnocené míry profesionalizace
a míry přítomnosti znaku sektorové identity.
Míra profesionalizace byla nejníže stanovena u organizace Kvadru o.p.s, která získala jeden bod
v hodnocení, dále se čtyřmi body je Půjčovna 3P z.s., osm bodů získalo Sdružení Ty & Já z.s., Motýl
z.ú. byl ohodnocen dvanácti body, o bod více tedy třináct bodů získala organizace Prosaz z.ú.,
a plný počet čtrnácti bodů získala organizace Naděje z.s. Pro zkoumané organizace platí, že
organizace, které jsou nejstarší, čili nejdéle působí, mají nejvyšší míru profesionalizace, jsou jimi
organizace Prosaz a Naděje, které obě vznikly na počátku 90. let. Naopak nejmladší organizace
Kvadru o.p.s., která působí od roku 2010, je nejméně profesionalizovaná. Ve zkoumaných
organizacích bylo zjištěno, že organizace s vyšším počtem zaměstnanců a celkově aktérů, vykazují
vyšší míru profesionalizace.
Z výzkumu míry profesionalizace v šesti organizacích zaměřených na poskytování služeb
hendikepovaným osobám je patrné, že organizace, které poskytují registrované sociální služby,
mají tendenci se více profesionalizovat. Zaměstnávají více profesionálů, což ovšem souvisí s tím, že
pro práci v sociálních službách je třeba odborného vědění. Pro registrované sociální služby také
existují finanční balíčky ministerstev, například na ranou péči, s čímž souvisí také snadnější
možnost zaměstnání a finančního ohodnocení profesionálů, organizace, kteří svojí přítomností
napomáhají organizaci profesionalizovat a mění sociální kapitál organizace. Neziskové organizace,
které neposkytují registrované sociální služby, jsou otevřenější i dobrovolníkům, jelikož je mohou
do svých služeb a poskytovaných aktivit, snáze zapojit.
Ve zkoumaných organizacích míra profesionalizace organizace ovlivňuje přítomnost znaku
institucionalizace. V tomto znaku jsem se zaměřovala na přítomnost střední či nízké míry
byrokratizace a centralizace, jakožto žádoucího znaku institucionalizace organizace, a bylo zjištěno,
že organizace s vyšší mírou profesionalizace vykazují vysokou neboli nežádoucí míru
institucionalizace.
Dále organizace, u nichž byla zjištěna vyšší míra závislosti na finančních prostředcích veřejné
správy, byly ty, u nichž byla stanovena vyšší míra profesionalizace. Více profesionalizované
organizace méně vykazovaly znak soukromosti organizace, která byla v tomto výzkumu zkoumána
jako frekvence spolupráce s veřejnou správou a závislost na finančních prostředcích veřejné
správy. Ačkoliv zkoumané organizace nevykazují vysokou spolupráci se státem či s veřejnou
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správou, jejich finanční závislost na prostředcích veřejné správy je zejména u více
profesionalizovaných vysoká, proto můžeme říci, že ve zkoumaných organizacích s vyšší mírou
profesionalizace organizace docházelo ke ztrátě sektorového znaku soukromosti organizace.
Zkoumané organizace, které mají vyšší míru profesionalizace, mají také vyšší počet zaměstnanců,
a vyšší poměr placených aktérů z jejich celkového počtu, než organizace méně profesionalizované.
Z tohoto vyplývá, že více financí je potřeba přerozdělit na platy zaměstnanců, a v organizaci je
méně přítomný znak nerozdělování zisku mezi zaměstnance tak, jak jej popisují Salamon a Anheier.
Organizace s vyšší mírou profesionalizace uváděly více dalších výdajů, motivačních benefitů pro své
zaměstnance, než méně profesionalizované organizace, ať už stravenky či vzdělávací kurzy, služby
zdarma, apod. Nicméně tyto další benefity mohou být pouze kompenzací za nízké finanční
ohodnocení svých zaměstnanců. Nicméně jak uvádí ve Výzkumné zprávě z projektu IGA Specifika
řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích a neziskových organizacích, mnohdy je
výhodnější zaměstnat a lépe finančně ohodnotit profesionála, který je schopen odvést práci
efektivněji, než svěřit práci nadšenému laikovi, i když za nižší finanční ohodnocení.
(Václavková 2007: 115) Podle Salamona a Anheiera má nezisková organizace vkládat zisk
do poslání organizace, nicméně pokud tento zisk využije na platy profesionálů, kteří vykonávají
poslání, je těžké zhodnotit, zda se stále jedná o úpadek znaku sektorové identity.
(Salamon, Anheier 1998: 216)
Pro znak sektorové identity nazvané samosprávnost ve zkoumaných organizacích nebylo zjištěno,
že organizace s vyšší mírou profesionalizace mají vyšší míru zapojení dalších subjektů do řízení či
vedení organizace, nicméně lze pozorovat, že čím více je organizace profesionalizovaná, tím více
zapojuje externích poradenských aktérů, jako například specialistů na styk s veřejností, fundraising,
využívá právní poradenství, apod. Nicméně tento trend není nijak výrazný. Celkově tento znak
sektorové identity je oproti ostatním znakům nejméně ovlivněn mírou profesionalizace. Jelikož
organizace shodně bez ohledu na míru profesionalizace vykazují nízké zapojení do spolupráce
s ostatními subjekty. Pouze u více profesionalizovaných organizací byla vyhodnocena střední míra
zapojení externích aktérů. Proto stále můžeme říci, že míra profesionalizace ovlivňuje
samosprávnost organizace, a rozmělňuje tak znak sektorové identity. Salamon a Anheier uvádějí,
že

organizace

se

s vyšší

profesionalizací

díky

profesionálům

stávají

samostatnější,

konkurenceschopnější a více soběstačné (Salamon, Anheier 1998: 216), což odpovídá tomu, že
i více profesionalizované organizace neuvádějí spolupráci s ostatními organizacemi, jelikož jsou
schopny být samosprávné, a externí aktéry využívají sporadicky.
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V pěti ze šesti zkoumaných organizací se potvrdila souvislost mezi rozmělňování znaku
dobrovolnosti a mírou profesionalizace, a to sice že organizace s vyšší mírou profesionalizace
vykazují méně indikátorů dobrovolnosti. Výjimkou je organizace Půjčovna 3P, která byla
ohodnocena poměrně nízkou mírou profesionalizace (čtyři body ze čtrnácti), a znak dobrovolnosti
je v ní přítomen zcela minimálně, jelikož nezapojuje dobrovolníky a autonomie profesionálů je
oproti laikům působícím v organizaci poměrně vysoká. Organizace s vyšší mírou profesionalizace
vykazují menší zapojení dobrovolníků, vyšší autonomii profesionálních pracovníků a nižší aktivizaci
občanů pro zapojení do organizace. Jak udává studie z roku 2015 pro Koncepci politiky vlády vůči
NNO do roku 2020, tak zapojení dobrovolníků v českých neziskových organizacích klesá, a klesá
celkově i počet odpracovaných hodin dobrovolnické práce ročně. (Prouzová 2015: 15) Ve výzkumu
se projevilo, že více profesionalizované organizace udávají střední míru zisku dobrovolnických
darů, což znamená, že čím je organizace profesionalizovanější, tím větší má možnost získat
dobrovolnické dary. Důvodů může být více, a to například vyšší povědomí občanů o organizaci
a tudíž jejich ochota přispět. Domnívám se, že vyšší míra profesionalizace ovlivňující míru zisku
dobrovolnických darů je téma vhodné pro další zkoumání neziskových organizací, jelikož jako
jediný indikátor znaku dobrovolnictví má s rostoucí mírou profesionalizace organizace opačnou
tendenci.
Na základě těchto zjištění, kdy u každého znaku sektorové identity bylo zjištěno jeho rozmělňování
spolu s vyšší mírou profesionalizace, byla podpořena hypotéza, že čím vyšší míra profesionalizace
je v organizaci přítomná, tím méně znaků sektorové identity organizace vykazuje.
Přínosem této práce je stanovení hypotézy vycházející z literatury a její následné podpoření
výzkumem, při kterém jsem stanovila míry profesionalizace u organizací neziskového sektoru
a zjišťovala vliv této míry na sektorovou identitu, kterou jsem pro tuto práci stanovila jako koncept
na základě definice neziskových organizací Salamona a Anheiera.
Tato práce podpořila stanovenou hypotézu vycházející z literatury. Nicméně vzhledem k tomu,
že byla

tato

hypotéza

podpořena

pouze

na

základě

výzkumu

prováděného

pouze

v šesti neziskových organizacích zaměřených na hendikepované osoby, nejsou tyto závěry
zobecnitelné, a týkají se pouze zkoumaných organizací. Pro další podpoření hypotézy
a komplexního prozkoumání vlivu míry profesionalizace na ztrátu sektorové identity neziskových
organizací, by bylo vhodné zkoumat organizace zaměřené i na další cílové skupiny, a také
zaměřit se na organizace stejné právní formy, pro lepší porovnatelnost. Při výzkumu jsem
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se také dotkla mnoha zajímavých momentů vhodných k dalšímu zkoumání. Tím je například vliv
délky působení organizace na míru profesionalizace neziskových organizací, kdy je zajímavé
se ptát, jestli je profesionalizace rozmělňující znaky sektorové identity nevyhnutelným vývojem
neziskových organizací.
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Summary
This thesis explores the impact of the rate of professionalization to sectoral identity
of non-governemnetal organizations in the Czech Republic. Nowadays modernization trends and
processes enter all society sectors. One of those trend is professionalization of non profit sector.
Because of the modernization the need for professional knowledge rises in the non profit sector
and leads to hiring professionals. This process brings other changes to non-governmental
organizations such as changes in the hierarchy, division of labour, formalizaton of roles,
specialization of positions, etc. Because of all those changes non-governemnatl organizations start
to be like organizations of private sector, and they are loosing their characteristics. This thesis and
its research are based on the hypothesis that the more organizations of non-governemnetal sector
are professionalized the less sectoral identity they show. Sectoral identity is a concept that was
established for this thesis based on Salamon and Anheier definition of non-governemntal
organizations.
The rate of professionalization was investigated in six non-governmental organizations from
the Czech Republic. Two of those had headquarters in Pilsen and the rest in Prague.
In organizations were conducted semistructured interviews with directors or founders of those
organizations. Based on interview and other documents of those organizations the rate of
professionalization was evaluated. To every organization was assigned the rate of
professionalization. This value was evaluated by the presence of indicators of professionalization
characteristic. The analysis consists of exploring the presence and the rate of characteristics of
sectoral identity that are the same as how organizations should be like according to Salamon and
Anheier. Organizations should be institutionalized, private, non-profit, self-governing and
voluntary. Those characteristics were analyzed according to the rate of professionalization.
I created the scale of investigated organizations from the least professionalized to the most
professionalized. The scale was Kvadru, Půjčovna 3P, Sdružení Ty & Já, Motýl, Prosaz and Naděje
z.s. Those organizations that were established first are nowadays the most professionalized.
The youngest organization is also the least professionalized from all investigated organizations.
Also larger organizations were the most professionalized. Organizations that are specialized
to social services are more professionalized and have more employees and professionals because

71

in social services the special knowledge is needed. Organizations that do not provide social
services are more open to volunteers.
In organizations was found that the rate of professionalization affects the sectoral identity.
The more organizations are professionalized the less sectoral identity charactereistics they show.
The characteristic of institualization was affected by the rate of professionalization. Organizations
with higher rate of professionalization had higher and undesirable rate level of institualization.
The more organizations were professionalized the less they were private because they were
dependent on public finances. Also the higher rate the organizations had, the less they fulfill the
characteristic of non-profit sector, because they redistribute finances to salaries of professionals.
The more organiaztions are professionalized the less self-governing they are because some
external actors were involved. And also the more organizations were professionalized the less
voluntary indicators they show, except one indicator. The level of getting the volunteer gifts was
higher with higher professionalization. I suggest this for further investigation in other researches.
This research supports the hypothesis that the more organizations of non-governemnetal sector
are professionalized the less sectoral identity they show. Because this research is only based on six
organizations from one target group, I can’t generalized the results and I suggest more exploring.
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Přílohy
Příloha č. 1: Polostrukturovaný rozhovor Půjčovna 3P (přepis rozhovoru)
Rozhovor s paní ředitelkou Mgr. Janou Zavadilovou březen 2016

Po vzájemném představení a úvodu do problematiky diplomové práce jsme přešly k první otázce.

Jaká je Vaše současná právní forma?
J.Z.: Jsme spolek, řekla bych ale, že nedobrovolně. Občanské sdružení jsme byli dlouho, a o
transformaci jsme nestáli, ale žádná forma nám nevyhotovovala. Ani spolek není to pravé, jelikož
pro spolek by to hlavní měla být členská základna, jenže my členů máme nejnižší počet, který
připouští zákon. Zakládající členové jsou tři, pak máme zaměstnance a z těch tří jsem já jednatel a
statutární zástupce.

Kolik máte zaměstnanců?
J.Z.: Máme 6. Zaměstnáváme více než 50% lidí se zdravotním postižením a pokud to jejich zdravotní
stav dovoluje, tak mají plné úvazky, a těm našim do jejich zdravotní stav dovoluje. Pak máme řidiče
na pracovní úvazek. Máme tři auta, tak máme tři řidiče. A pak děláme aktivizační služby, tak tam
máme lektorku, ale máme to jako registrované sociální služby. Pak ještě cvičitelka jógy.

J.Z.: Základní činnosti jsou neziskové, poskytování poradenství, zařizujeme lidem pomůcky,
pořádáme semináře, třeba i ve spolupráci s městskou Policií. V hlavní činnosti ještě vydáváme
časopis 3P Popularis, kde informujeme o změnách v sociální oblasti, Nový občanský zákoník, pojmy,
které vypadají nesrozumitelně. Máme tak i informace o nás a další věci. A jsme registrovaní u
Ministerstva kultury. Ty si u nás může každý klient vzít. Ve vedlejší činnosti děláme to, co nás živ, a
to je přeprava a půjčovna. Z té vedlejší činnosti jsme schopni zafinancovat tu činnost hlavní.
Nemáme žádné dotace, žádné příspěvky. Jediné co máme je příspěvek na zaměstnávání zdravotně
postižených, pokud splňujme podmínku, že jich zaměstnáváme více než 50%. Jediná naše šance na
peníze jsou granty, které vypsala Praha 6. J.Z.: Jinak samozřejmě zkoušíme různé nadace, ale to
jsou řádově deset tisíc. Ale nepokryje to ani základní mzdy. Tím že nejsme poskytovatelé
registrovaných sociálních služeb, tak nemáme nárok vůbec na nic. V podstatě i ta aktivizační služba,
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která je velice žádaná, tak není registrovaná služba, když to dělá sociální pracovnice. Ale nemůžu
na to žádat dotace. Dříve jsme poskytovali registrované sociální služby. Měli jsme tři, a to na sedmi
místech v Praze. Ale peněz ubývalo, tak jsme postupně zavírali. Dnes musí být neziskovka
soběstačná, pokud nemá vyloženě bohatého sponzora.

Grantových výzev využíváte?
J.Z.: Oni spíše nabízí na registrované sociální služby. Třeba Konto Bariéry, tam jsme se natlačili, když
nabízeli repasované počítače, na kterých my dnes učíme trénink paměti. Nadace Olgy Havlové, ta
přispívá na pomůcky, takže my si třeba zažádáme o 35 tisíc, ale dostaneme 15 tisíc.

Dobrovolnické dary fungují?
J.Z.: Máme dárcovský účet, ale je tam 320 korun už několik let. Máme tedy jednu spřátelenou
organizaci Klub přátel dětí z dětských domovů, a to je náhoda, jelikož jejich pracovnice s námi
spolupracovala, jelikož viděla, v jaké jsme situaci, tak nás spojila. Takže dostaneme třeba nějaké
finance, ale neřeší to mzdové nebo provozní náklady.

Spolupracujete s nějakou organizací?
J.Z.: Ne, vyloženě ne. Je to vždycky spíše náhoda. Jednou s námi přišla paní, z ČEZU, který
potřebovala sama pomoct, tak nám řekla, kde si máme zažádat a získali jsme 50 tisíc na lektora a
to už je částka, která nám výrazně pomáhá.

Nějaké poradenství využíváte?
J.Z.: Ne, ale dříve jsme byli součástí Národní rady pro zdravotně postižené. Stále jsem braná jako
odnož, tak se ke mně dostávají informace.

J.Z.: My jsme dříve byli Centrum pro zdravotně postižené v Praze, které měla pod křídlem Národní
rada. Měli jsme 7 pracovišť po Praze, poskytovali jsme registrované sociální služby. Ale vzhledem
k tomu, že financí ubývalo, tak nám odešel i sociální pracovník, byli jsme nuceni zavírat jedno
pracoviště za druhým a rušit sociální služby. Na rok 2012 jsme už nedostali vůbec nic. Ještě v době,
kdy jsme dělali registrovanou sociální službu, tak jsme okrajově dělali půjčování pomůcek. No a
v tom roce 2012, jsme uzavřeli poslední centrum a zůstala nám teda jenom půjčovna. Stalo se z nás
občanské sdružení 30, no a od loňského roku jsme Půjčovna 3P Praha.
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Kdo o tomto rozhodl?
J.Z.: No v podstatě já. Jsem tady od roku 2002, přišla jsem a jsem tu. Chtělo by to zástupce. Máme
jednu velice šikovnou magistru, ale ta si pořídila druhé dítě, ale návrat nehrozí. Nikdo nechce
statutám dělat.

Ostatní členové se podílejí na více chodu organizace než na vedení?
J.Z.: Ano, ale máme členské schůze, kde dohadujeme podstatné věci, jako nákup drahých pomůcek,
režii a tak. Máme 3 auta, ale jejich provoz je hrozně drahý.

Snažíte se o sobě dávat světu, aby Vám třeba lidé přispívali?
J.Z.: Víte, ono to není tak jednoduchý, my nejsme atraktivní. Naše cílová skupina jsou lidé, kteří
potřebují zdravotní pomůcku pro hendikepované nebo zdravotně znevýhodněné. Ale mediálně
zajímavý tohle není. Na tohle se žádný PR moc udělat nedá. Ty naše služby jsou výhodou pro ty lidi,
ale ne pro nás. Všechno je to o financích, já dneska nezaplatím kvalifikovaného sociálního
pracovníka. Proto jsem teď přistoupila k tomu, že je to i částečně financovaný.

Zaměstnáváte i profesionály?
J.Z.: Profesionálové ve společnosti jsou, ale strádají. Já dělám taky na dohodu, abych nekazila
vzorec.

Poskytujete nějaké benefity svým zaměstnancům?
J.Z.: Ne. Jen stravenky. Náš bendit je vlídné zacházení. Je to vše opravdu na bázi dohody.

Proč nespolupracujete s dobrovolníky?
J.Z.: Podle zákona o dobrovolnictví to není vůbec jednoduchý. Já už to dneska ani nesleduju. Dříve
se tím zabývala ta národní rada, a to jsme o tom uvažovali. Ale dobrovolník pro nás teď v podstatě.
Teda každá práce má svoji cenu, ale pokud přijde dobrovolník, tak já nemám, co bych mu dala za
práci. Je pro nás vlastně rychlejší a jednodušší si to udělat sami. Nějaké pojištění a tak. Všechno jeto
komplikovaný. Nějaké ani firemní dobrovolnictví bychom mohli využít, ale to mě napadlo až teď.
Uvítala bych pomoc třeba s webovýma.Facebookové stránky má na starost moje legální
pracovnice, kterou bohužel neuživím. Ta se PR živí, a s tou by to šlo, ale finančně to není
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jednoduché. Měla jsem kdysi uzavřenou smlouvu s fundraiserem. A celou dobu co u mě byl, tak mě
stál jen paušál. Získala jsem dojem, že nejsme dostatečně zajímavý, aby si nás nějaký fundraiser
vybral. Ještě na mikulášském trhu jsme měli stánek. Ale tam to moc nefungovalo jako PR, ale spíše
jsme prodávali ručně dělané výrobky.

Strategické plány si vytváříte?
J.Z.: No, nevytváříme. My žijeme ze dne na den. Plánujeme pouze nedobrovolně. Třeba řešíme, co
teď s autama, když se budou vytvářet parkovací zóny. My máme tu strategii tak půl roku dopředu.
Nám když lidi nezaplatí, tak nevíme, jestli přežijeme, takže nemáme žádnou jistotu, proto
nemůžeme dělat.

Čerpáte finance z Evropských dotací?
J.Z.: Ne, protože to je zase jen na registrované služby, takže pokud si nás nikdo nevezme jako
partnery, tak ne. Vlastní projekt nemáme.

Já Vám moc děkuji za rozhovor!
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Příloha č. 2: Polostrukturovaný rozhovor Motýl z.s. (přepis rozhovoru)
Motýl z.ú. březen 2016 Mgr. Markéta Berešová DiS.
Po vzájemném představení sebe a mé diplomové práce a jejího zaměření přecházíme na první
otázku.

Úplně na úvod bych se chtěla zeptat na novou právní formu organizace.
M.B.: My jsme v tuto chvíli rozdělení na dvě organizace a obě jsou zapsaný ústav.

Kdo o tuto formu rozhodl?
M.B.: Správní rada na valné hromadě, tam se to tak nějak ustálilo, jestli bude zapsaný ústav nebo
zapsaný spolek. Spolek musí dělat aktivity pro svoje členy, což my máme jinak, jelikož děláme
aktivity pro lidi zvenčí. Takže děláme věci pro veřejnost.

Věnujete se poskytování služeb hendikepovaným?
M.B.: Máme registrovanou ranou péči a terapeutický dílny, což jsou služby obojí pro lidi
s postižením a pak mimo sociální služby máme prorodinný služby, což je právě na podporu trávení
volnýho času, upevňování rodičovských kompetencí, což je v centru Vlnka, ale i součást Motýla.
Rozdělení nebylo úplně jednoduchý, že nešlo odtrhnout všechny ty aktivity, takže úplnýmu
rozdělení, kdy Motýl budou jen sociální služby a Vlnka jen rodinné služby bude až tak v horizontu
dvou let, a to kvůli dotacím, které na to máme navázaný. Takže teď je to složité. Vlnka prorodinné,
Motýl sociální a část prorodinných služeb.

Motýl i Vlnka byly založeny společně v roce 2004?
M.B.: Ano, dohromady.

Kolik bylo členů zakládajících?
M.B.: Já myslím, že byli dva. Současná paní ředitelna paní Brejchová a paní Kepková. Ta teď
v současnosti už není předsedkyně, jelikož s NOZ nesmí být tady ve správní radě a v těch funkcích
nesmí být zaměstnanci, takže si vybrala, jestli bude předsedkyně nebo vedoucí terapeutických dílen,
takže už není předsedkyně, ale pořád je zakládající člen. On ten občanský zákoník v tom udělal
takový zmatky no.
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V radě je kolik členů?
M.B.: V Motýlu i ve Vlnce máme předsedu, dva členy správní rady a revizora. Ono se to teď dost
zjednodušilo.
Je mezi nimi rozdíl ve vedení?
M.B.: Není, je to jen z důvodu daní.

Kolik máte členů v současné době?
M.B.: Členů myslíte?

To je otázka, zaměstnanci nebo dobrovolníci, členové.
M.B.: No my to nemáme jako členy, takže v zapsaném ústavu nejsou členové. To jsme měli dřív
v občanském sdružení, že jsme měli x členů, kteří pro nás třeba pracovali, dělali dobrovolnickou
činnost a zároveň za to čerpali výhody ve smyslu, že jejich děti měli třeba levnější kroužky, ale to se
teď změnilo. V zapsaném ústavu členové nejsou. Takže oficiálně členy nemáme. Máme
zaměstnance, máme externisty na dohodu o provedení práce a dobrovolníky, který máme na
dobrovolnickou smlouvu.

A počty jsou jaké?
M.B.: Za Motýla je to 9 zaměstnanců a Vlnka má 4 zaměstnance a 3 dohodáři. Máme 5
dobrovolníků, kteří sem chodí každý týden na kroužky, kdy asistují lektorům na kroužcích, to je
jejich pravidelná činnost. A pak máme kolem 10 lidí, kteří nám chodí pomáhat na jednorázové akce,
karnevaly, Mikulášské akce a tak.

Kolik lidí má možnost se zapojit do rozhodování a vedení?
M.B.: No tak dobrovolníky nezapojujeme. Popravdě nás to asi ani nikdy nenapadlo. Možná jsme se
domnívali, že když jsou to studenti, tak jsou časově omezený a jsem rádi, že se s nimi domluvíme na
kroužku.

Takže se jedná o studenty?
M.B.: Ano. Většinou ano.

A jsou to studenti, co je to zajímá nebo t mají jako praxe?
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M.B.: Spíš že je to zajímá. Mám třeba pár lidí, co sem přišli původně na praxi a zůstali tady jako
dobrovolníci. Ale většinou k nám chodí primárně jako dobrovolníci a pak se třeba domluvíme, že to
můžou mít i jako praxi do školy. No a řídí to 2 vedoucí v Motýlu, 2 vedoucí ve Vlnce a ředitel v každé
službě. Já jsem předsedkyně Vlnky. Takže v podstatě ve Vlnce jsou tři.
A ti se domlouvají nebo má každý svoji oblast, kterou řídí?
M.B.: Každý má v podstatě svoji oblast na řešení, ale máme i X věcí, které se řeší na poradách
celýho toho vedení. Každej si vedem svoji službu, takže tam jsou věci na nás a maximálně porada
s ředitelkou.

Takže hierarchie..
M.B.: No to je vlastně ředitelka a pak ti vedoucí služeb.

Kdy se začali přijímat zaměstnanci?
M.B.: No ono to bylo založený tak, že se paní ředitelna nudila na rodičovský dovolený. Tak nějak to
začalo vznikat a v podstatě ty aktivity tady vedli její známý a bylo to na dobrovolnické bázi. Kdy se
to začalo profesionalizovat.

Takže to byl postupný proces?
M.B.: Ano, postupně. Dejme tomu 2005. Tím že začali přicházet klienti. Hlavně to byli aktivity pro
rodiny s dětmi a pak se k tomu začali nabalovat ti postižení, jelikož ta jedna předsedkyně má
postiženou dceru, tak se začalo uvažovat nad tím, co tady s těma lidma a paní ředitelka je
fyzioterapeutka, která pracovala s lidmi s postižením, takže se to propojilo. A pak začali chodit další
klienti a tím asi byla potřeba po těch zaměstnancích.

A v současné době je hlavní poslání zaměřeno na hendikepované?
M.B.: Motýl má hlavní poslání osob s postiženým, a raná péče rodiny s postiženým, ale i rodiny jako
celku. A Vlnka taky na rodiny.

Máte i vedlejší činnost?
M.B.: Máme je toho spoustu. A ty slouží k podpoře té hlavní činnosti. Nejvíc se nakupují pomůcky.
Terapeutické dílny jsou z toho vyřazený, ale jsou zase financování z evropských fondů. Ale vedlejší
činnosti jsou zaměřený na ranou péči a na rodinu a na hendikepované.
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Ještě využíváte Evropské fondy na něco?
M.B.: Nene, jen ty terapeutické dílny.

A další dotace využíváte?
M.B.: Ano, hlavně z MPSV, tam vlastně oblast pro sociální služby, balík a na ranou péči a na cvičení
a rodinnou péči. A pak samozřejmě z krajského úřadu, magistrátu a městského obvodu Plzeň 1. Na
tu ranou péči si držíme docela slušné finance, že to není služba která je na každém kroku, tak tam jí
podporují rádi a tu rodinu jsme na vědomé rodičovství moc letos poprvé nevěděli. Ještě máme teda
tady na tom z pracáku, nebo z malých Nadací k nějakému projektu. Teď máme projekt autismu, tak
tam jsme třeba získali od Nadace ČEZ

M.B.: A dobrovolnické dary fungují v organizaci?
No to moc nefunguje. Máme otevřenou sbírku, máme pár dárců, kteří nám posílají sto korun ročně,
ale nemáme to nastavený, že by to bylo nějak nastavený, a že my bysme se nějak snažili ty dárce
nějak shánět. Na to nemáme úplně kapacity. I když ono to k tomu asi spěje, protože by se ty dotace
státní měli omezovat, což je vidina do budoucna, a mělo by se jet podle americkýho vzoru, kdy si
máme peníze jako neziskovky shánět sami. Ale tam je to nastavený úplně jinak, tam je bendit pro ty
firmy, který spolupracují s neziskovýma a u nás to tak zatím není no.

M.B.: Spolupracujete nějak se státem nebo s veřejnou správou?
Moc ne, akorát v rámci takovýho toho povinnýho, že se podílíme na komunitním plánování, ale to
je skoro povinný no. Protože bysme se měli zapojit. Ale nenapadá mě. Podílíme se na akcích ÚMO,
ale to je otázka pro koho je to výhodnější, když my si na jejich akci děláme stánek a je to vlastně i
pro nás reklama. Nenapadá mě nic.

M.B.: A s jinými organizacemi?
Nenapadá mě nic, my jsme takoví osamocení.

M.B.: Snažíte se nějak propagovat veřejnosti?
Snažíme se hodně. Spíš to máme ve směru, že sem oni můžou přijít, tam jedem přes noviny,
týdeníky, měsíčníky, internetový kampaně, hodně s Českým rozhlasem spolupracujeme, a začali
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jsme využívat reklamní plochy na zastávkách městské dopravy, což je dobrý, jelikož vlastně i ty lidi,
co nic netuší, tak zjistí, že je tady nějaká Vlnka, nějakej Motýl, a že něco pořádají. Je to dobře vidět.

M.B.: Kdo to má na starost?
Já. Vymýšlíme všichni, to není moje zásluha. Ale já to vyrábím prakticky, ale vyrábíme i celej tým,
když nejvíc to řeším já.

M.B.: Radili jste se nějak?
Já a ředitelka jsme absolvovali kurz Fundraiser a PR, kde jsme měli jeden blok o propagaci a
médiích, kde nás učili jak mluvit, jak sedět, jak vystupovat, ale nemáme externistu,
spolupracovníka, se kterýma bysme něco probírali. Já jsem si dělala třeba i grafický program kurz, a
teď si jedem svojí.

M.B.: To Vám zprostředkovala organizace?
Ano.

M.B.: A máte možnosti takovýhle kurzů?
No určitě. My máme i povinnost, jako sociální služby. Máme 24 hodin ročně ve třech oblastech.
Máme i od paní ředitelky možnost, kdy si najdeme kurz k práci nebo k vlastnímu rozvoji, tak nám to
umožňuje. Vždycky se domlouváme dopředu, aby se sehnali peníze, ale máme velkou možnost se
vzdělávat.

M.B.: Další benefity práce v organizaci?
Služební telefon, děti zaměstnanců mohou chodit do kroužků a na příměstské tábory. Volná
pracovní doba, kromě důležitých věcí. Můžeme nakoupit pomůcky, když nejsou běžně dostupný,
napíšeme si dotaci, paní ředitelka nám s tím pomůže. Takže pokud chceme si něco koupit pro ty
naše činnosti, tak můžeme, je to možný.

M.B.: Vytváříte si strategické cíle?
Ano, ale formálně. My s tím moc neumíme pracovat. Také to byla součást rekvalifikace, kde se to
snažili nás naučit, ale moc to neumíme. My si stanovíme cíle, které si myslíme, že bysme měli mít,
ale pak stejně jedeme podle toho, co je potřeba a jak t vyjde. Tak bych skoro řekla, že strategie a
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cíle nemáme. Že prostě s nimi nepracujeme, když je to každoroční boj. Z různých školení vzniká tlak,
a my máme pocit, že bysme je měli mít.

M.B.: Máte postupy?
Máme takový ty základní, jak postupovat a pracovat s klientama, když ty se taky mění a vyvíjí se.
Teď jsme zjistili, že bysme asi měli mít i postupy pro miniškolku. O teď nás to netížilo, protože je pro
nás důležitější to fungování a spokojenost, než to co máme napsanýho na papíře.

M.B.: Využívali jste pomoc jiné instituce?
Máme

externí

ekonomickou

firmu,

daňového

poradce.

Jinak

mě

nenapadá.

Jenom

s dobrovolnickými organizacemi, s Totemem i Dorou. V těch sociálních službách máme povinnost
být zaštítění smlouvou, takže většina dobrovolníků pochází tady z těch agentur nebo my je tam pak
dohodíme. A jsou to i ty, kteří chodí nárazově nebo pravidelně.

Jak ti dobrovolníci spolupracují s profesionály?
M.B.: Mají je na starosti na kroužkách, ti vedoucí lektoři. Ale spíše je asistence s těmi postiženými,
kde je to potom o spolupráci se mnou a ještě s někým, kdy těm asistentům říkáme jak s těmi lidmi
zacházet, hledáme motivační systémy, musí se naučit být odborný. Více než při asistenci lektorovi.
Tady musí být ten asistent trošku seznámen s diagnózou toho člověka a musí vědět, jak s ním
zacházet.

A kdo je zodpovědný za ty dobrovolníky?
M.B.: Já. Já jsem tady pro všechno.

Může být dobrovolník u vás placený?
M.B.: Pak už to není dobrovolník. Ale u jednoho projektu máme ženy na mateřské nebo rodičovské
dovolené, a jsou za to placené. Jinak dáváme benefity, že mohou chodit na benefity.

A jaké jsou to benefity?
M.B.: My pořádáme tady takové vzdělávací kurzy, ať už je to na osoby postižené, na vzdělávání,
osobní rozvoj, tak tam ty dobrovolníci mohou jít zadarmo, když jsou ty kurzy jinak placené.

91

Mají také možnost účastnit se supervizí?
M.B.: Ne, ale v těch dobrovolnických agenturách mají supervizi tam. Takže ji mají, ale my jim ji
neposkytujeme. My máme zatím supervizi týmovou, ale asi budeme mít novou.

Máte informativní akce pro dobrovolníky?
M.B.: No to nemáme, máme to na webu, ale jinak ne. My nemáme tu potřebu. Nám chodí tak
nějak přirozeně, a když nemáme, tak to zadávám do těch dobrovolnickejch agentur.

Na co jsou finance?
M.B.: Na hlavní činnost, pomůcky, platy. Máme služební auto pro účely sociální služby.
Tak to byla poslední otázka. Děkuji za rozhovor!
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Příloha č. 3: Polostrukturovaný rozhovor Sdružení Ty a Já (přepis rozhovoru)
Rozhovor Ty a Já duben 2016 paní Jitka Vachulková
Po vzájemném představení sebe a mé diplomové práce a jejího zaměření přecházíme na první
otázku.

Na úvod se zeptám, na internetu máte napsáno, že jste zapsaný spolek, předpokládám, že se forma
měnila s Novelou zákona?
J.V.: Od nového roku máme nový název Ty a Já zapsaný spolek.

Předtím jste byli občanské sdružení, jak se rozhodovalo o tom, která právní forma pro Vás bude po
novele nejlepší, kterou zvolíte?
J.V.: Podle našeho zaměření a toho co děláme, tak nám nejvíce vyhovuje zapsaný spolek, ústav je
spíše výdělečný, a my víceméně nevyděláváme. Takže zapsaný spolek je pro nás nejlepší a
nejvhodnější.

Kdo o tom rozhodl?
J.V.: Udělala se členská schůze, což je náš nejvyšší orgán. Kde jsou všichni členové.

A kolik máte přibližně členů?
J.V.: Na členské schůzi jsou všichni členové, což je asi 36 členů. Ta se schází jednou dvakrát do roka,
třeba teď to bylo, jak se to měnilo, stanovy a všechno, ale jinak máme výbor. Teď nevím, jestli se
jmenuje valná hromada nebo tak něco. A tam jsme tři, jakoby ty hlavní.

A ten výbor jsou zakládající členové?
J.V.: Ano, jsou to dvě zakládající členky a já. Jinak fungujeme dlouho, od roku 2005, takže se to
trošku měnilo, že tam byl vždycky třeba ještě někdo jinej.

Takže postupně narůstala členská základna?
J.V.: Jo, ta se zvyšuje.

I s dobrovolníky třeba?
J.V.: Jestli se nějaký dobrovolník stal potom členem?
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Taky..
J.V.: To asi ani ne. Jsou to spíše naši klienti nebo jejich rodiče.

Máte zaměstnance?
J.V.: Ano, máme paní na 0,6 úvazku, která vede dopolední klub, a pak máme lektory na dohodu o
provedení práce na volnočasové kroužky.

Kolik je přibližně dohod?
J.V.: Asi 6.

Spolupracujete s dobrovolníky?
J.V.: Ano, když máme akce. Nebo i stabilně na kroužky. Tak máme. Teď máme dvě holčiny co sem
chodí. Pak máme, když máme nějaký větší akce, tak máme nějaký dobrovolníky, třeba z řad
příbuzných našich člen a tak. Nejsou to vyloženě dobrovolníci třeba registrovaní přes tu
dobrovolnickou službu, ale neformální.

Jako že Vám někdo přijde vypomoct?
J.V.: Ano.

Zařizujete stáže nebo praxe pro studenty?
J.V.: Ano, chodí sem občas. My nejsme registrovaná sociální služba, takže někteří sem nemůžou jít,
ale ty co to nemají v podmínce, sem můžou jít. Třeba ze zdrávky sem chodili, z pajdy a tak.

Kdo řídí organizaci? Jsou to spíše profesionálové nebo i dobrovolníci?
J.V.: Dobrovolníci se nemůžou zapojit do řízení.

Takže pouze členové?
J.V.: Ano.

Za jak dlouho po založení se začali přijímat zaměstnanci?
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J.V.: Postupně se to začalo rozvíjet, na tu dohodu, vlastně to byly na ty kroužky od začátku, to jsou
lektoři, což je hodina týdně, takže to není žádný velký úvazek, takže to bylo hned od začátku. Noa
potom záleželo na penězích, když jsme měli dotace, tak byly zaměstnankyně na poloviční. Takže to
záleželo na situaci. Ale dohody jsou od začátku.

Využíváte evropské fondy k financování?
J.V.: Ne, zatím jsme se neodhodlali.
Z jakého důvodu?

J.V.: Je to moc administrativní zátěž, a holky na to nejsou a já jsem teď na mateřské, takže na to
není čas, něco jakoby vymýšlet, dodávat a tak. Zatím si vystačíme tak, jak to děláme, takže.

Vaše hlavní činnost je?
J.V.: To máme tady to klubové centrum, dopolední klub, zájmové kroužky.

Ty jsou placené?
J.V.: Ano jsou, já nevím, asi 700 na rok. Ten dopolední klub je teda momentálně zdarma. Jinak je to
nějaká symbolická částka. Protože to je takový jako spíš setkávání, když lidé chodí do školy a do
práce, tak tady je taky takové setkávání. Pak máme jakoby tu vedlejší činnost, že prodáváme
výrobky z keramiky. Nebo máme výtěžek z nějaké akce, třeba ples nebo koncert, což by se dalo
považovat za vedlejší činnost, která financuje tu hlavní.

Takže jste finančně nezávislí?
J.V.: No, to se asi říct nedá, protože jsme závislí na dotacích.

Takže třeba od města?
J.V.: Hmm, teď nejvíc od krajského úřadu. To máme teď největší dotaci na provoz. Energie, nájem a
tak. Jako my jsme tak z 90% závislí, ale částečně i něco si dokážeme vydělat. Ale není to jako,
bychom mohli fungovat.

Máte sponzory z řad jednotlivců?
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J.V.: Chodí nám asi od 4, od 5 každý měsíc. Pak třeba někdo dá třeba i nějakou větší částku. Třeba
nějaký firmy a sponzoři a tak.

Zapojujete se do grantových výzev?
J.V.: No párkrát jsme se zapojili. Zkoušíme to.

Dobrovolnické dary fungují?
J.V.: Jako nějakou věc? No to jsme už dostali spoustu. Třeba nějaká firma něco vyhazuje nebo něco
ruší, kupuje. Ta nám to dají. Vlastně jakoby tady to celý je vybavený tak nějak různě zdarma.

Spolupracujete se státem? Vznášíte požadavky?
J.V.: My jsme členové Národní rady pro osoby se zdravotním postižením, takže se zúčastníme těch
setkání a máme šanci připomínkovat různý vyhlášky zákony a tak, ale upřímně se úplně jako my
nezúčastňujeme toho, jakože bysme byli aktivní a navrhovali nějaký změny a tak, ale máme
možnost. Jakože jsme členové a chodíme na ty jejich schůze a tak, tak můžeme.

Snažíte se o prezentaci sebe sama? PR a podobně?
J.V.: No tak máme facebook, máme svoje stránky a snažíme se, když máme nějaký akce, tak se
snažíme dávat do novin nějaký článek.

A děláte si tohle sami?
J.V.: Děláme si to sami.

Takže si nenajímáte profesionály třeba na PR?
J.V.: Možná bychom to potřebovali, ale ještě jsme to neudělali.

Vytváříte si nějaké strategické cíle nebo plány?
J.V.: No momentálně úplně ne. Protože já jsme na mateřský a chodím sem hrozně málo,a le když
jsem jako tady byla zaměstnaná nebo jakoby jsem měla na starosti to vedení a administrativu, tak
jsme měli občas setkání, kde jsme si říkali co a jak. A čeho bychom chtěli dosáhnout a kam to
směřovat, ale teď je to takový spíš, že to jakoby jde, tak jak jsme to nastavili. Žádný jako novinky…
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Takže nechcete nic měnit?
J.V.: No. Tak.

Předpokládám, že se to dříve řešilo mezi hlavními třemi vedoucími?
J.V.: Ano. Tím vedením. Teď jsme tři, předtím jsme byly i čtyři.

Takže žádná jiná hierarchie členů tady není?
J.V.: Nene, jen my takhle vedení a pak členové.

Pomáhají Vám nějaké další organizace nebo instituce?
J.V.: Tak vyloženě nějaká velká spolupráce ne, spíš máme spřátelené organizace, které chodí na
naše akce, a my chodíme na jejich. Maškarní bál a tak. Není to nějaká oficiální spolupráce.
S Motýlem z.ú. nebo s CK KID. Jsou takový akční vozíčkáři.

Máte nějaké poradce? Právní věci a podobně?
J.V.: Máme dohodu s jednou advokátní kanceláří na dvě hodiny poradenství měsíčně, takže kdyby
byla potřeba tak můžeme. Ale vlastně jsme to využili akorát, teď když jsme se měnili na ten zapsaný
spolek, že nám to připravili. Takže to nám dělali oni, to bysme sami nezvládli, to bylo náročný to
sepsat a tak.

A ohledně účetnictví?
J.V.: Měli jsme účetní firmu dřív, ale teď nám to dělá jedna paní externě, co je tady členkou.

Máte přesné postupy jak vykonávat činnosti v rámci vaší hlavní činnosti?
J.V.: Nemáme, víceméně to necháváme na lektorovi, nejsme registrovaná služba, takže nás to
nenutí držet se přesně něčeho a děláme si to tak, jak chceme. Což někdy do budoucna by se mohli
zavést zásady a tak, ale uvidíme.

Na co všechno vynakládáte finanční prostředky?
J.V.: Na provoz, na zaměstnance, na akce. Hlavně teda provoz, tady jsou velké zálohy na plyn,
elektriku, nájem a tak.
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Změnil se počet dobrovolníků nějak historicky?
J.V.: Tak nějak samovolně.

A jak to bylo se členy?
J.V.: Taky, tak nějak občas někdo vypadl, pak zase někdo přišel.

Máte pro členy možnost rozvíjení se tady?
J.V.: Vlastně celkově je to na členy zaměřený, aby se tady rozvíjeli. Pro ty hendikepované, na další
jejich rozvoj.

Mimo vaší hlavní činnost něco jiného?
J.V.: Letní pobyty mají.

A pro vedení nějaké benefity?
J.V.: Nene, to nemáme. My jsme taková specifická organizace, jelikož ty dvě členky výboru jsou
matky těch hendikepovaných, takže jsou tady jakoby zadarmo nebo dobrovolně, takže ten čas co
tady stráví,nemají zaplacený.

Takže nejsou profesionálové?
J.V.: Ne, nemají vystudovanou třeba sociální práci, to mám třeba jenom já. Oni jsou vlastně matky.

Takže vy jste jediný profesionál?
J.V.: Dá se to tak říct. Tady je to tak ovlivněný, že je to tak vedený, že jsou tady jejich děti a všichni
jsou tady kamarádi a tak.

Jste otevření lidem, komukoliv kdo chce přijít?
J.V.: Určitě.

Kdo bude mít třeba na starosti dobrovolníka?
J.V.: Asi já nebo jedná z nás. Nemáme žádného koordinátora. Třeba když jde pomáhat na keramiku
tak se ho chopí lektor.
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Mohou se členové účastnit supervize?
J.V.: My neděláme supervizi. My máme supervizi, že si dáme kafe.

Nabízíte možnost rozvoje dobrovolníkům?
J.V.: Pouze to co tady získají. Kdybychom třeba navázali nějakou větší spolupráci, tak jsme schopný
jim nějaký kurz zaplatit, ale asi zatím to nehrozí.
Je možnost pro ně tady nějak se zapojit a být zaměstnancem?
J.V.: Na tu dohodu třeba jo. Na ten úvazek je to těžší nemáme tady moc nabídek možností a tak.

Podepisují smlouvu o dobrovolnické činnosti?
J.V.: Spolupracujeme s Totemem, dobrovolnickou agenturou, takže přes ně máme smlouvu. Ale
když přijde dobrovolník na nějakou jednorázovou akci, tak.

Máte potřebu se po dobrovolnících shánět?
J.V.: Když jsme měli, tak jsme právě oslovili třeba ten Totem no, takže tam to bylo přes ně. Nebo oni
sami nám dávají kontakty.

Seznamujete se s novinkami v oblasti?
J.V.: No asi tak částečně. Jak je čas. Právě jak jsme členové tý Národní rady, tak nám denně chodí
nějaký dva tři maily, co je novýho. Tak nějak se snažíme pročítat si a tak, ale je to třeba tak jak já
mám ze školy a co jsem se dál vzdělávala, takže to vím já, ale neděláme nějakou další osvětu nebo
školení.

Máte v plánu nějaké projekty?
J.V.: Nám se opakujou ty projekty, máme na konci léta vždy festival, kde se snažíme propojit ty
organizace as veřejností, takže to je naše největší činnost. Takže žádnej novej projekt. Spíš nějaký
menší, maškarní bál, závěrečný koncert, letní pobyt, ples, vánoční koncert. Takový menší akce.

A to vše dáváte na sociální sítě?
J.V.: Jojo všechno se snažíme tam dávat.

Tak skvělé, mně to bude stačit. Děkuj za rozhovor.
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Příloha č. 4: Polostrukturovaný rozhovor Naděje (přepis rozhovoru)
Rozhovor s Ing. Janem Kadlcem- oblastním ředitelem Naděje z.s.

Jaká je právní forma v současné době?
J.K.: Spolek.

Předtím jste tedy byli občanské sdružení?
J.K.: Ano, my jsme založeni podle zákona o sdružování občanů. Což se potom změnou občanského
zákoníku se zrušily, takže jsme spolek.

Tahle forma je u všech vašich poboček?
J.K.: Ano, naděje má vlastně jenom jenu právní subjektivitu, a ty pobočky nejsou samostatnýma
právnickýma osobama.

Takže spadají pod Vás?
J.K.: Ano, ale ne přímo pode mě. Já jsem ředitel oblastní pobočky Praha. Potom je tady ještě
oblastní ředitel.

Takže o změně na spolek se rozhodovalo na oblastním ředitelství?
J.K.: No to úplně ne. Na internetu máme stanovy a tam jsou jednotlivé ty jednotky.

Kolik bylo zakládajících členů?
J.K.: Tři, myslím, že tehdy museli být minimálně tři. V roce 1992 bylo registrováno občanské
sdružení v Praze, a potom se začalo rozšiřovat do ostatních měst. Sídlo je v Praze, ústřední ředitel je
z Liberce, ale tady je sídlo, takže tady jsou kanceláře ústředí.

A jiné orgány sídlí?
J.K.: Nejvyšším orgánem je valná hromada, a nejvyšším výkonným orgánem je předsednictvo, které
má 9 členů. To je v těch stanovách. Potom vznikají provozní jednotky neboli pobočky a v rámci
poboček vznikají střediska. Některé jsou centrální pobočky a pod ně patří jiné, tam je vždycky
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nějaký oblastní ředitel, potom ředitel pobočky a potom vedoucí těch jednotlivých středisek nebo
sociálních služeb.

Kolik máte zaměstnanců?
J.K.: Kolem 600 až 700. Pro rok 2014 je to 649. Jsou tady tedy zaměstnanci a členové, a těch je přes
100.

S dobrovolníky pracujete?
J.K.: Pro každou pobočku jsou dobrovolníci zvlášť. Nemáme asi celkově nikde počet. Každá má svůj
vlastní. Ta naše má asi 102. A to ani nevím, jestli je někde uvádíme. Myslím si, že ne. Můžu se
zeptat kolegyně.

Kolegyně: 113 za rok fyzických osob. Ale může tam být třeba jen nějaká krátkodobá pomoc.

A jak si je sháníte?
J.K.: Spíše sami, nijak systematicky s dobrovolnickýma agenturama nespolupracujeme. Spíše nás
tak jako oslovují studenti, kteří tady byli na praxi, hodně církve. Že zaměstnanci chodí do církevních
spolků a tam získávají dobrovolníky. A třeba na Vánoce máme tradiční skupinu dobrovolníků, kteří
fakt chodí a pomáhat. A pak máme stálé dobrovolníky.

Máte potřebu je shánět nebo postačí ti, kdo se sami přihlásí?
J.K.: Na některé akce je spíše přetlak. Jsou navázané dlouhodobé vztahy. Ale někdy třeba je málo.
Jako na národní potravinovou sbírku. To potom třeba kontaktujeme organizace, které chtějí zapojit
svoje zaměstnance do dobrovolnických aktivit. Co je ale problém je, že oni to mají jako
teambuildign, což ej ale pro nás přítěž, protože nepotřebujeme velké skupiny.

Dobrovolníky má někdo konkrétní na starost?
J.K.: Ano máme kolegyni, která se stará o dobrovolníky. Ej takový centrální, ale jinak ti vedoucí
jednotlivých středisek. Ale centrálně připravujeme dobrovolnickou smlouvu a pojištění.

A studenti na praxi jsou také automaticky dobrovolníky?
J.K.: Nene, to my rozdělujeme dobrovolníky, co sami přišli něco vykonat a potom studenty na praxi.
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Nabízíte dobrovolníkům nějaké benefity? Možnost vzdělání?
J.K.: bendit je to, že jsou v té službě a vlastně ta přirozená součást být toho je bendit. My neděláme
třeba nějaké benefiční akce pravidelně, ale když máme, tak tam je pozveme. Posíláme poděkování
vánoční, velikonoční.

Můžou se účastnit supervize?
J.K.: Nene. My standardní služby pomocí dobrovolníků nezajišťujeme. Takže jen na vedlejší věci.
Zaměstnáváme lidi s praxí a kvalifikací.

Profesionálové se mohou nějak vzdělávat?
J.K.:Vzdělávání organizujeme pro zaměstnance. Poskytujeme vzdělávací programy i ven. Máme
kolegyni, která to má na starosti v celé Naději a ta má kontakty na pobočky na lidi, kteří mají na
starosti vzdělávání tam. A vlastně dodržujeme těch 24hodin povinného vzdělávání dle zákona a
kombinujeme to, akreditované služby, odborné stáže.

I třeba osobní rozvoj?
J.K.: Spíše vztaženo k práci. Ale všechno se týká lidských zdrojů.Ale třeba i prvky sebeobrany, první
pomoc a tak. Připravuje se plán vzdělávacích kurzů, kdy vedoucí vedou zaměstnancům profesní
plány osobního rozvoje, kde se zaznamenávají školení, stáže, ale i věci, kde by se chtěli vzdělávat.
Někteří zaměstnanci se účastní zahraničních stáží?

Nějaké jiné benefity pro zaměstnance?
J.K.: Pátý týdne dovolené. Zaměstnanci mají možnost připojit se do telefonní sítě, kam mohou
připojit i své rodinné příslušníky a za lepší ceny mají služby operátora. Stravenky nemůžeme
uplatňovat do dotací, a vzhledem k množství zaměstnanců. Vedoucí mohou mít volnou pracovní
dobu. Do budoucna chceme poskytovat multisportovní karty, ale zatím na tom pracujeme.

Čerpáte dotace?
J.K.: Naděje má velmi široký záběr v oblasti sociálních služeb, pro seniory, pro hendikepované, pro
lidi bez domova. Asi 50 % financí nám tvoří náhrada za ty poskytované služby. Vždycky se přijímají
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dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí, ale i Ministerstvo vnitra a školství. Potom Praha jako
kraj, ta je ale zvláštní jak je to město i kraj, ale třeba v Brně je to od města a pak i od kraje. V Praze
jsou to potom městské části, kde jsou ale ty dotace znatelně nižší. Dotace z EU jsou složitější, jelikož
ej to spíše na konkrétní projekty. Když jsou, tak jsou to většinou nadstavbou, kde ty peníze šly přímo
do těch služeb. Ale z mého pohledu je to zvláštní, že by tam měla být udržitelnost ze zdrojů státu. A
potom značná část je vedlejší činnost.

Zaměstnáváte osoby se zdravotním postižením?
J.K.: Částečně ano, ale není to cílem. Je to spíše doplnění běžného personálu, není to tak, že bychom
se snažili vytvářet místa pro zdravotně postižené. Ale co se týče těch služeb, tak to vlastně není
reálné. Fyzicky, ale i psychicky.

Velkou část z finančních příjmů tvoří dobrovolnické dary. Zejména tedy materiální. Tady v Praze
jsou to třeba potraviny.

Účet, kam mohou lid zasílat finanční pomoc?
J.K.: Ano, lidé mohou posílat na standardní účet nebo účty jednotlivých poboček a pak ještě číslo
veřejné sbírky.

A využíváte granty?
J.K.: Ano, ale jsou to konkrétní akce, konkrétní projekty. Třeba jsme sháněli fonograf. Oslovujeme
nadace různých bank.

Takže oslovujete?
J.K.: Ano, ale také sledujeme.

Spolupracujete i s jinými organizacemi?
J.K.: Ano, řekl bych, že s celou řadou. Nejsou to nějaké smlouvy o spolupráci, ale v oblasti
vyměňování informací nebo péče o klienta. Poskytování služeb, takže se věnujeme třeba stejný
cílový skupině, kdy se vytvářejí společné programy nebo se vedou společná jednání na městech a
tak. Jme členy i střešních organizací.
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Je Naděje finančně závislá na vedlejší činnosti?
J.K.: Naděje není závislá na své vedlejší činnosti. Když si vezmete strukturu nákladů, tak na vedlejší
činnost jde jedno procento. Takže všechno směřujeme do hlavní činnosti. Máme hodně
registrovaných sociálních služeb, takže tam to směřujeme.

J.K.:Asi je to rok, co jsme přijali jednoho zaměstnance pro celou naději na PR. Co se jinak týče PR,
tak si to ředitelé zajišťují sami. Máme lidi, kteří se o to starají částečně, jako že třeba zajišťuje
facebook, webové stránky. Děláme spíše lokální PR, že se účastníme třeba různých veletrhů
městských částí. Co se týče toho hlavního národního PR, tak máme ještě oproti jinejm organizacím
co dohánět. MY jsme organizace, která se snaží reagovat na místní problém, a tak to poskytování
těch služeb děláme kvalitně a to je samotným PRkem. Pak je teda věc druhá a to je to samotný
povědomí veřejnosti. Že se třeba věnujeme nějakým tématům zajímavým pro veřejnost.

Vytváříte pro organizaci strategické plány?
J.K.:Ano, máme strategické plány, které se revidují. Teď vlastně dochází k obnově strategického
plánu a bude startovat nový obnovený strategický plná, který samozřejmě bude obsahovat část
toho starého, ale i nějaké přeskupování. Jsou tam oblasti financování, PR rozvoj služeb pro klienty
a rozvoj zaměstnanců.

Děkuji za rozhovor!
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Příloha č. 5: Polostrukturovaný rozhovor Prosaz (přepis rozhovoru)
Prosaz z.ú. rozhovor s ředitelkou a zakladatelkou Ivetou Peškovou

Po vzájemném představení sebe a cílů diplomové práce.

Kdy jste byli založeni?
I.P. : V roce 1991, vyšli jsme ze Svazu klubů postižené mládeže, a co jsme byly ty kluby, tak jsme se
sjednotili do Prosaz. Takže jsme byli tenkrát mládežnická organizace lidí trávení volného času, aby
nějakým způsobem žili a měli nějaké aktivity. Ale všechno se začalo zdražovat a lidi přestali na tyhle
dobrovolnický aktivity účastnit, a jak se to všechno po té revoluci změnilo, tak lidé začali být neznalí
situace. Mám nárok na důchod, nemám nárok na důchod, a tak jsme byli tlačeni, a říkali jsme si,
my už nemůžeme žít jako volnočasová organizace, musíme to začít nějak profesionalizovat. Já jsem
to do roku 2000 vedla dobrovolně, ne jako zaměstnání, ale už v roce 1998 jsem zaměstnala
sociálního pracovníka a rozmýšleli jsme se, jestli organizaci zruším nebo bude pokračovat dále.
Všechno se začalo komplikovat ty dotace a tak. A tak jsme si s kolegou řekli, že to zkusíme na tři
měsíce a zůstali jsme dalších 16 let. Začali jsme vytvářet lidem servisní organizaci.

Servisní v jakém smyslu?
I.P. : Začali jsme s projektem osobní asistence, já jsme vždycky chtěla být o krok dopředu. Tenkrát
ještě fungovala vojenská civilní služba, tak jsme to zkoušeli s civilní službou. Byla to oficiálně
pečovatelská služba, ale zkoušeli jsme to ponovu. Pak se to zrušilo, ale já už to věděla, že se to bude
rušit, tak jsem rok předtím už požádala o osobního asistenta, jako zaměstnance a dostala jsme na
něj dotace. Takže jsem měla výhodu oproti ostatním sdružením, tak jsem si obhájila jednoho a pak
ještě jednoho k tomu. Ještě jsme k tomu založili dispečink, aby se člověk mohl dovolat pomoci.Kde
se děli lidi, který řekli, teď tu asistent není, ale víme o vás a sežene vám pomoc.Takhle jsme to začali
a tak jsme se dopracovali k tomu, že máme 11 asistent, měli jsme teda 18, ale teď jen těch 11. A
celkem máme kolem 180 klientů.

Ještě něco poskytujete?
I.P. : Ještě máme pečovatelskou službu. Jelikož jsem sama postižená a vím, jak je to těžký, tak vím,
jak je těžký čekat na agentury. Snažila jsem se skloubit, když klient potřebuje sestřičku a asistentku.
Před šesti lety jsme si vydobili nestátní zdravotní zařízení, tam máme asi 17 klientů.
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Kolik máte celkem zaměstnanců?
I.P. : Celkem i s chráněnými dílny máme kolem 80. V letní sezoně potom kolem 95 zaměstnanců.

Zakladatelkou jste tedy vy?
I.P. : V podstatě. A ve vedení jsme pořád jen dva. Snažíme se mít nekvětnatou administrativu.
Snažíme se veškeré finance dávat do provozu. Kolega dělá účetnictví a mzdy a já mám na starost
chod. Pak ještě máme vedoucí těch jednotlivých služeb, odborníky, jelikož my kvalifikačně
neobsáhneme všechny ty věci. Máme vedoucí sociálních služeb, máme dvě dispečerky, zvlášť
pečovatelská a zvlášť osobní asistence. Já se snažím, aby u nás dělali všichni všechno. Aby bylo co
nejmíň lidí, kteří nepřináší zpátky peníze. Snažíme se vždy zaplatit asistenty a sestřičky, to je pro
nás to nejdůležitější.

Spolupracujete i s dobrovolníky?
I.P.: Minimálně, jelikož zákon o sociálních službách vám klade podmínky. Ten pečovatel nebo
asistent musí mít vzdělání nebo musí splňovat požadavky. Takže spolupracujeme, ale spíše na
vedlejší činnost, na nějakých akcích, brigádách a tak. Nevyužíváme dobrovolníky na ty služby.

I.P. : Za těch 16 let máme tři registrované služby a chráněnou dílnu. A že opravdu pracujeme
s postiženými. Jsme teda částečně prodělečný, ale je to strašně důležitý. Já ty lidi zaměstnávám.
Chceme, aby měli pracovní návyky. Jsme tedy svázaní finančními podmínkami. My opravdu
dodržujeme zákona, některý sdružen třeba hledají díry, že vezmou studenty, s tím, že si do 18
měsíců musí doplnit vzdělání. Ale já tohle nedělám, já se bojím a chci to mít všechno v pořádku.

Na internetových stránkách máte napsáno, že se snažíte být nezávislí na státu, jak se Vám toto
daří?
I.P.: No trošku, snažíme se. Využíváme tedy náhradního plnění ze státu, přes tu chráněnou dílnu, že
si přivyděláváme, tím, že prodáváme výrobky zdravotně postižených, že si to o nás kupují firmy. Že
si koupí pro svoje zaměstnance šátky, náušnice a nám to zaplatí v takzvaném náhradním plnění,
takže tím se snažíme si přivydělávat, ale jsme pořád vlastně závislí. Část platí klienti, že máme
vlastně příspěvky na péči.
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Můžete vznášet nějaké požadavky?
I.P.: Můžeme, ale to je všechno. Oficiálně máme možnost připomínkovat.

Takže jste v Národní radě?
I.P.: Ano já jsem i v Národní radě zdravotně postižených, ale snažíme se. Něco se někdy podaří.

Jaké máte benefity po zaměstnance?
I.P.: Máme stravenky, připlácíme jim na dopravu, připlácíme jim na ošacení, jako boty, zdravotní
obuv. Mají rukavice a hygienický věci. Můžou se rekreovat za nízkou cenu v našem středisku. A
každý rok nárůst platu.

Jaké poskytujete vzdělávání zaměstnancům?
I.P.: Snažíme se, aby chodili na supervize, školení, máme placenou psycholožku, že si můžou
popovídat, individuální supervize nebo skupinová.

Jakým způsobem probíhá prezentace organizace?
I.P.: Máme facebook, máme stránky a prodejní akce z dílen, kde vlastně naše největší šance ja mít
stánek, jelikož naše sídla jsou taková zapadlá, takže ty trhy tam máme šanci. Nebo teˇje fenomén,
že velké firmy nám dovolí mít stánek třeba před jídelnou, že si tam zaměstnanci něco koupí cestou
na oběd.

Jakým způsobem získáváte sponzory?
I.P.: To je těžký, podnikatelé si chtějí něco odepsat a potom taky chtějí, aby po nich něco zbylo.
Nechtějí třeba platit mzdy, ale aby po nich zůstaly materiální věci, ale my potřebujeme finance na
mzdy a provoz.

Dostáváte někdy i věcné dary?
I.P.: Ale jo, podařilo se nám, že seženeme minerálky, občerstvení na akce, na tu rekreaci nějaký
vybavení a tak.

Jak je to s přispíváním na Váš účet organizace, který máte uveden na stránkách organizace?
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I.P.: Přispívá jen pár lidí, co nás zdá. Bylo totiž hodně lidí, kteří toho zneužili, tak lidi už se bojí
přispívat. Jen pár lidí, kteří teda ví, kam to jde. Dostali jsme třeba vloni finance na novou koupelnu
do rekreačního střediska.

Vytváříte si strategické plány a cíle?
I.P.: Ano, vytváříme, máme cíle i veřejně na internetu. My jsme závislý na vládě, na státu. Ale ono
my si můžeme něco naplánovat a pak přijde vláda a něco změní. Podnikatelé to mají jinak. Podle
vlády, která nějak rozhodne, tak na tom jsme závislí. My si klademe menší cíle, ale musíme mít cíle,
že zaměstnanci musejí mít pocit, že někam jdeme, že to musí být lepší, že máme rezervy, ale ty cíle
máme. Já mám svůj velkej cíl, kterej bych chtěla jednou splnit.

Máte navázanou spolupráci s fundraiserem?
I.P.: Máme jednoho, ale je to ubíjející. Nevím, jestli máte dobrého nebo ne. Ale je to těžký. Já jsem
to dřív dělala, ale dneska už se mi to příčí. Já bych potřebovala nějakého co má dobré kontakty a
chtěl by pracovat zadarmo.

Spolupracujete s jinými organizacemi? Radíte si?
I.P.: Nespolupracujeme. Měli jste teď sezení, ale ostatní se bojí, že jsme konkurence. Přitom já
tvrdím, že konkurence nejsme, že každý máme větší poptávku po službách. Takže vlastně si
nebereme klienty. Ale neradíme si, to je škoda.

Využíváte právního poradenství??
I.P.: To jsme měli, ale magistrát nám to zrušil.

A s magistrátem nebo s jinými veřejně správními organizacemi spolupracujete?
I.P.: S magistrátem spolupracujeme, snažíme se dávat projekty. Nejhorší je, že s někým navážeme
kontakt, ale on tam nemusí pracovat dlouho. Jsme apolitický a spolupracujeme se všemi stranami,
nerozlišujeme.

Děkuji za rozhovor!
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Kvadru o.p.s. Martin Olišar

Na úvod bych se chtěla zeptat, jaká je Vaše funkce?
M.O.: Já jsem zakladatelem. Teda byli jsme dva zakladatelé, potom jsou tři dozorčí radě a tři ve
správní radě. Ve správní radě máme čestnou funkci předsedkyně. Správní a dozorčí rada se
neúčastní příliš chodu organizace samotný, ale když je něco důležitýho, tak by se ta správní rada
měla sejít a dozorčí rada by to měla schválit.

A jak často se scházíte?
M.O.: Popravdě teď moc není čas, máme spoustu práce a není moc peněz v neziskovém sektoru. Já
teda všechno co se má vydávat, tak vydávám. My jsme si udělali neziskovku jako vozíčkáři, že se
pár lidí sešlo a chtěli jsme si udělat něco, co by nám pomáhalo, abychom nemuseli oslovovat třetí
stranu. Mysleli jsme si, že se tak dostaneme snáze k informacím, nebo když budem potřebovat
dotaci, že to půjde snadněji nebo třeba vznášet požadavky k poslancům. Zjistili jsme, že si můžeme
udělat informační web. A tak. Dva roky jsme vlastně fungovali dobře, ale pak se zase změnili
podmínky a už nezaměstnáváme ani ty vozíčkáře.

Takže nezaměstnáváte vozíčkáře ani jiné lidi?
M.O.: Nene, nezaměstnáváme.

Máte dnes členy?
M.O.: OPS nemusí mít velkou členskou základnu, to se spíš týká těch občanských sdružení. My
nemáme počet evidovaných členů. Máme na webu spolek, kde se lidé mohou přihlašovat a tam
děláme různé akce a dodáváme tam informace, ale nejsou nijak evidovaný. Já jsem zakladatel, a u
mě ten nápad vznikl nejvíc, kamarád řešil evropský dotace tak jsme říkali, že můžeme něco založit,
ale také mě osobně to stojí peníze, takže dělat veřejně prospěšné věci je drahá záležitost.

Máte účet, kam Vám mohou lidé přispívat?
M.O.: Máme, ale nefunguje to. Nedávno jen nějaká tetička mi pomohla, protože ví, že mám tohle
postižení. Ale máme stálé dárce na projekt, a ty máme vypsané na webu. A to bylo na konkrétní
projekty, třeba na pomůcky, na handbike a tak. Tak na to vždycky konkrétně sháníme. Potom ty
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pomůcky samozřejmě půjčujeme zadarmo, i cizincům, protože jsme tady v centru a už se o nás ví,
tak nás zavolají, že potřebují třeba vozíček a my tak děláme renomé sobě, ale i České republice
hlavně.

A když jsme u těch financí, jak si je sháníte? Oslovujete někoho aktivně?
M.O.: Já mám spoustu skvělých kamarádů, kteří mi pomáhají i s evropskýma dotacemi, ale je to
hrozně náročný, napasovat se do té dotace a pak všechno dokládat.Na městě si můžeme zažádat o
nějakou částku, ale to je tak třeba 50 tisíc ročně, a tak na magistrátu. Ale je s tím strašně práce.
Takže i nějaký jiný organizace vím, že si žádali, ale už od toho odpustili, protože peněz není moc, a
potom ta byrokracie je strašná. My bychom spíš potřebovali nějakýho fundraisera, protože máme
spoustu skvělých nápadů.

Spolupracujete s dobrovolníky?
M.O.: Dříve jsme spolupracovali, ale nemáme moc dobré zkušenosti. Asi je to u nás těžký, i jaké
máme zaměření.

Spolek Kvadru jste také vy?
M.O.: Ano ano, na facebooku jsme jako spolek Kvadru, což jsme my. A není to právní forma, ale
prostě spolek Kvadru, což má být jako portál na sdílení informací, kde se lidé mohou radit, sdílet
zkušenosti a informace a tak. Snažíme se dělat něco jako Vozejkov.cz, a myslím si, že ty sociální sítě
jsou v tomhle skvělý, že já to moderuju, jsem rád, když lidé přispívají. A také je to možná trošku
marketingový.

Na to jsme se chtěla zeptat, co tam všechno sdílíte?
M.O.: Dáváme tam nějaké naše akce a snažíme se o sobě dávat vědět, ale je to všechno zadarmo.
Vím, že někde se za to i platí, ale tohle je u nás zadarmo ty informace a půjčení. Dříve jsme byli
v Parapleti, ale my jsme chtěli spíše udělat pro ty kvadruplegiky a použít Kvadru.

Nějaké jiné PR?
M.O.: Není třeba tomu dělat PR, když lidé budou chtít tak si to najdou. Že dělat dobrovolnickým
projektům PR zadarmo je těžký. Oni nám vlastně neplatí za nic, a kdo chce, tak si nás najde. Děláme
spíše přínosné věci.
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Takže vedlejší činnost nemáte?
M.O.: Nene, jako můžeme si udělat stánek, ale zatím jsme to nedělali. Není čas.
Spolupracujete s dalšími neziskovými?
M.O.: Nene, máme malé projekty, většinou si to děláme sami.

Ani s tím Parapletem?
M.O.: Dávali jsme tam maximálně letáčky naší nabídky, ale jinak nic. Děláme zajímavý věci, ale jak
říkám, kdo chce, tak si nás vyhledá. Třeba incoming kvadruplegiků. No a konto Kariéry nám
pomáhají sehnat peníze.

Zapojujete se nějak se státem?
M.O.: No mohli bysme vznášet nějaké požadavky, já mám spoustu nápadům, jelikož sám vidím, co
mi nevyhovuje, ale nemáme moc čas.

A právní rady nebo poradenství?
M.O.: Když jsme zaměstnávali lidi, tak jsme měli mzdovou účetní, ale teď na zaměstnance nejsou
peníze, takže nemáme a asi ani nepotřebujeme.V současnosti mi pomáhá, když potřebuju, mámy
kamarádka. I když vlastně teď rozjíždíme ten projekt, tak budeme mít novou účetní. Všechno záleží
na tom, co se chystá a jak je potřeba.

Vytváříte si nějaké strategické cíle?
M.O.: Vytváříme si je spíše na koleni. Mám něco v hlavě, ale tím, že jsme malý tým, tak vlastně
nemusím mít něco oficiálního. Dříve nás bylo víc, třeba v roce 2010, tak to jsme dávali hlavy
dohromady, i s těmi zaměstnanci, tak tehdy možná. To jsme měli každý pátek poradu, kde jsme se
sešli nebo na Skyta já jsme to vedl. Byla to motivace k práci a vyřešili jsme spoustu věcí. Ale teď
vlastně nemáme zaměstnance a vedu to víceméně já, takže já je mám v hlavě, ale nic oficiálního.

A co by Vám pomohlo kromě finančních prostředků?
M.O.: Asi tomu dát lepší koncept, sehnat lidi, třeba asi motivované dobrovolníky. Zapracovat na
fundraisingu.
Děkuji za rozhovor!
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