
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, 



2 
 

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. 



8 
 

 

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.  
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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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Příloha č. 6: Polostrukturovaný rozhovor Kvadru o.p.s. (přepis rozhovoru) 

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! 


