Tisková zpráva
Nadace Auxilia,9. 1. 2006

Byla vydána Zpráva o stavu neziskového sektoru v ČR za rok 2005
„NGO Sustainability Index“

Informační centrum neziskových organizací, o.p.s. (ICN) a Nadace Auxilia zpracovaly na
žádost americké organizace USAID (United States Agency for International Development)
Zprávu o stavu neziskového sektoru za rok 2005 („NGO Sustainability Index“). Nad situací
neziskové sféry v roce 2005 se zamýšlela skupina odborníků z neziskových organizací,
z veřejné správy a z médií. Hodnotila podmínky pro rozvoj českého neziskového sektoru
v sedmi oblastech: právní prostředí, organizační základna, finanční zajištění, prosazování
zájmů NNO, poskytování služeb, infrastruktura a vnímání veřejností. Metodiku zprávy
zpracovala organizace USAID, která pravidelně shromažďuje informace o neziskovém
sektoru z různých zemích světa, sleduje stav a rozvoj občanské společnosti / neziskových
organizací (NO) každoročně a celosvětově.
Hodnotící komise ve své zprávě upozornila mezi jinými na doposud nevyjasněný pojem
„nezisková organizace“ (NO) v české legislativě. Pozitivně ohodnotila větší transparentnost
hospodaření NO a intenzivněji vnímanou nutnost strategicky plánovat, především v závislosti
na požadavcích poskytovatelů finančních prostředků z řad veřejné správy a EU (strukturální
fondy). Podle komise chybí v neziskovém sektoru kvalitní manažeři, což je jednou z příčin
toho, že finanční řízení v NO většinou není systémově řešeno. Z hodnocení vyplývá, že
tradičním problémem je financování NO. Nadace nejsou pro ostatní NO silným a stabilním
finančním zdrojem, nejvíce finančních prostředků do neziskového sektoru plyne z veřejných
rozpočtů, dále pak z firem, nadací a od individuálních dárců. Za podstatný zdroj považují NO
i vlastní příjmy. Rozvoj firemního dárcovství stagnuje. Svou roli zde hraje i odmítavý přístup
médií k prezentaci firem jako dárců. Komise poukázala na rozvoj dobrovolnictví, větší
technickou vybavenost NO (přístup k internetu má téměř 90% NO) a zájem NO o
profesionalizaci svých zaměstnanců. V ČR existuje pro NO dostatečná, ovšem velmi
nevyrovnaná nabídka školení, která je však pro mnoho NO finančně nedostupná. Tato situace
se poslední dobou zlepšuje díky evropským grantovým programům zaměřeným na
vzdělávání.

Podle hodnotitelské komise NO z větší části reagují na viditelné potřeby společnosti a trhu.
Veřejnost chápe význam NO pro společnost a to zvláště po celosvětových katastrofách a po
rychlé pomoci neziskových organizací postiženým oblastem.
Komise pozitivně ohodnotila vyvíjející se spolupráci NO s vládou a místními samosprávami a
existenci Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, poradního orgánu, jehož
prostřednictvím mohou NO prosazovat svoje zájmy. Zároveň poukázala na skutečnost, že
média vnímají pracovníky NO jako experty na konkrétní problematiku a poskytují jim
prostor. Zvláště aktivní je v tomto smyslu Český rozhlas.
Pro potřeby Zprávy o stavu neziskového sektoru v ČR v roce 2005 do neziskového sektoru
byla zahrnuta občanská sdružení, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti,
právnické církevní osoby, organizace se zahraničním prvkem a sdružení právnických osob.
Do neziskového sektoru byly započítány i organizace, které jsou zřízeny veřejnou správou.
ICN připravuje roční zprávy o stavu neziskového sektoru v ČR od roku 2003 společně
s občanským sdružením Spiralis. Letos si vybralo za partnera Nadaci Auxilia.
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