Junák – svaz skautů a skautek ČR

Finanční zdroje
Téměř jakákoliv činnost vyžaduje peněžní prostředky. Nejinak je tomu u aktivit skautských oddílů a středisek.
Finanční zdroje ke své činnosti potřebují všechny, liší se jejich výší, která závisí na rozdílech v místních
podmínkách. Nedostatek finančních zdrojů označuje více než třetina organizačních jednotek za problém, který
nejvíce omezuje jejich činnost a rozvoj. Zůstává otázkou, zda děláme dostatek proto, abychom tuto překážku
v rozvoji skautingu odstranili. Tato kapitola přináší základní informace o finančních zdrojích, což by mělo
pomoci činovníkům orientovat se v problematice jejich získávání a správy.
Pro účely výkladu rozdělíme finanční zdroje do tří skupin:
• vlastní zdroje – prostředky, které jsou v „pravomoci“ organizační jednotky, zpravidla je poskytují
vlastní členové nebo je organizace dokáže opatřit vlastní činností (vydělat). Vlastní zdroje se
nevracejí.
• cizí zdroje – organizační jednotka je může získat na určitou dobu a po sjednané době je musí vrátit
(např. půjčky),
• potenciální zdroje – tak nazýváme prostředky, které mohou OJ Junáka získávat ze svého okolí na
podporu své činnosti. Může se jednat o peníze z veřejných rozpočtů pro organizace dětí a mládeže,
ale i dary soukromých osob.
Při úvahách o finančním zabezpečení našich aktivit je důležité neuvažovat pouze o jejich výši, ale i o jejich zdroji.
Ty totiž mají své vlastní charakteristiky (popsány níže) a jejich výběr může významně ovlivňovat naši činnost.
Například je nebezpečné, když OJ jsou závislé pouze na jednom zdroji, protože zánik tohoto zdroje může ohrozit
jejich další existenci. Zároveň každý další zdroj představuje určitou nejen administrativní zátěž pro příjemce.
Vždy, když začněme uvažovat o finančních zdrojích, bychom měli začít u plánování - získat představu, na co
peníze vlastně potřebujeme, kolik jich potřebujeme a teprve následně rozvážit, jaká kombinace finančních příjmů
je možná a vhodná.
Pokud jednotka neplánuje – ať už věcně či finančně, je těžké získávat finanční prostředky jak v ročním období,
tak i ve víceletém výhledu. Např. pokud není střediskové radě zřejmé, že za tři roky bude nutné opravit klubovnu,
velmi těžko bude obhajovat navýšení členských příspěvků.

Vlastní zdroje
Typickými vlastními zdroji jsou:
 členské příspěvky,
 účastnické poplatky,
 výnosy z vlastní činnosti.
Vlastní zdroje jsou pro své vlastnosti velmi důležité. Organizační jednotka je může přímým způsobem ovlivňovat,
protože o nich rozhoduje (stanovuje výši členských příspěvků, může rozhodnout o pronájmu svého majetku) a ze
všech dostupných zdrojů má o vlastních zdrojích nejlepší přehled a jistotu, jaké budou v dalším období.
Důležitou skutečností je, že tyto zdroje můžeme využít podle vlastního rozhodnutí, nejsme vázáni vůlí jejich
poskytovatelů. To lze vhodně využít při kombinaci různých zdrojů, kdy vlastní zdroje je možné spojit s dalšími
prostředky (např. k dotaci ze státního rozpočtu potřebujeme dodat část prostředků).
Dále se z vlastních zdrojů může tvořit finanční rezerva 1 do budoucích let, ať už na konkrétní záležitost (např.
opravu klubovny, nákup pozemku) nebo obecně pro zvýšení finanční bezpečnosti organizační jednotky. O
vlastních zdrojích říkáme také, že jsou zdroji „posledními“. Pokud by jednotka nezískala žádné jiné finanční
zdroje, zůstanou jí stále ty vlastní.
Členské příspěvky
Povinnost platit členský příspěvek každý rok vyplývá členům Junáka ze Stanov. Výše členských příspěvků se
stanovuje postupně po jednotlivých organizačních stupních.
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Máme na mysli spíše fond, kam umisťujeme peněžní prostředky. Nejde o rezervu z účetního pohledu.
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Odvod z členských příspěvků pro ústřední úroveň stanovuje Náčelnictvo Junáka. Z něj se hradí nutné náklady k
fungování ústředních orgánů, jejich pracovních orgánů, Kanceláře ústředí Junáka a případně se tvoří účelové
fondy. Náčelnictvo Junáka také stanoví maximální částky, o které mohou vyšší organizační jednotky zvýšit
registrační příspěvek.
Junácké kraje (krajské rady Junáka) stanoví další část členského poplatku, odpovídající svým potřebám tak, aby
mohly plnit povinnosti při zabezpečení a rozvoji skautingu ve svém regionu.
Obdobně postupují i junácké okresy (okresní rady Junáka). Junácká střediska (střediskové rady Junáka) stanoví
částku potřebnou pro zabezpečení vlastních potřeb, měla by tak činit na základě sestaveného rozpočtu.
Z popisu uvedeného postupu stanovování členských příspěvků vyplývá, že konečnou výši stanovuje středisková
rada. To je důležité ze dvou hledisek – každé středisko si stanovuje výši poplatků podle vlastních potřeb a
podmínek (např. jiná situace je na malé vsi a jiná ve velkém městě), a rozhodnutí přímo ovlivňují i vůdci oddílů
svým hlasováním. Pokud si tak stanoví středisko, může být výše členských příspěvků rozdílná pro různé kategorie
členů – lze tím např. zohlednit rodiny s více dětmi nebo rozdílné náklady na klubovnu dvou oddílů, často se
promítá sociální situace studentů od výdělečně činných.
Další vlastní zdroje
Střediska často vlastní nejrůznější majetek, který kromě plnění jeho hlavního účelu pro skautskou činnost, může
být využíván pro získání dodatečných prostředků. Typické jsou pronájmy tábořišť, speciálního vybavení či
využívání např. skautských domů jinými organizacemi. Výnos může také přinášet i volný finanční majetek, pokud
jsou využity vhodné finanční instrumenty (např. podílové listy). Zde je třeba doporučit velkou obezřetnost, aby
organizační jednotce nebyla způsobena chybným investováním ztráta.
V rámci doplňkové činnosti se mohou objevit mezi vlastními zdroji i příjmy z poskytovaných služeb. Mezi ty
známější patří poskytování reklamy podnikatelům, spolupráce se správci lesa na jeho úklidu či zakládání porostů
nebo spolupráce s obcemi při pořádání společenských akcí.
Významným finančním zdrojem může být ziskové hospodaření pořádaných akcí. Za podmínky, že na tyto akce
nečerpáme dotace či příspěvky obcí, mohou být výnosy vyšší než náklady. Je výhodné, že lze takto „našetřit“
další prostředky v relativně krátké době.
Všechny výše popsané způsoby získávání vlastních zdrojů mají dopady na daň z příjmů právnických osob a ty je
třeba dopředu rozmyslet a vyjasnit.

Cizí zdroje
Za cizí zdroje jsou považovány ty, které může OJ Junáka získat na určitou dobu a po sjednané době je musí vrátit.
Poskytovateli těchto prostředků mohou být například banky. Nevýhodou při tomto financování je nezanedbatelný
úrok, který musí vypůjčitel hradit.
Pomoci si navzájem mohou i organizační jednotky, například junácký kraj či okres může půjčit peníze svým
střediskům. Může jít o řešení nějaké naléhavé situace nebo o účelovou pomoc. Obdobně poskytuje návratné
příspěvky Fond obnovy nemovitostí při ústředí Junáka na pořízení nebo opravy nemovitého majetku (více
informací na http://krizovatka.skaut.cz/organizace/odbory-a-komise/fond-obnovy-nemovitosti/). Získat tyto
prostředky bývá zpravidla jednodušší a výhodnější.
Využívání cizích zdrojů by mělo být velmi dobře zváženo a posouzeno z hlediska výhodnosti. Nebezpečím při
špatném rozhodnutí může být nesplnění závazků, způsobení finančních problémů jiným organizačním jednotkám
a v neposlední řadě i poškození pověsti Junáka.
Důležité je si uvědomit, že organizační jednotky jsou při získávání cizích zdrojů omezeny. Hospodářský řád
Junáka v bodu 5.4 stanoví:
„OJ se může zavazovat pouze do výše svého čistého majetku. V případě závazku nad výši čistého majetku musí OJ
požádat o souhlas svého zakladatele. Poskytnutím souhlasu se zakladatel stává ručitelem. Zakladatel, vyšší OJ,
může vydat souhlas se závazkem pouze pokud souvisí se zajištěním a rozvojem činnosti OJ a výše závazku
nepřekračuje součet čistého majetku žadatele a jeho zakladatele. U závazků převyšujících tuto částku musí
požádat organizační jednotka o souhlas Výkonnou radu Junáka. Pokud se OJ zaváže v rozporu s tímto
ustanovením, statutární orgán OJ odpovídá Junáku za škodu, která tím vznikne.“
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Potenciální zdroje
Za potenciální zdroje považujeme všechny zdroje, ze kterých mohou OJ Junáka čerpat prostředky pro své
činnosti. Jde o nenárokové prostředky, které můžeme získat na základě žádosti či projektu od nejrůznějších
veřejných orgánů, soukromých organizací i jednotlivců.
Do této skupiny zahrnujeme:
 dotace ze státního rozpočtu přímé;
 příspěvky ze zdrojů Evropské unie;
 dotace ze státního rozpočtu nepřímé;
 příspěvky územních samospráv (krajů a obcí);
 příspěvky od nadací a nadačních fondů;
 firemní dárcovství;
 individuální dárcovství.
V praxi se setkáváme s problémem, že různé instituce, které poskytují prostředky, tyto prostředky nazývají
různými názvy, které nevyjadřují jejich právní formu. Příkladem může být oblíbený pojem „grant“, který může
zahrnovat jak dotaci, příspěvek obce či dar. Rozdíl mezi těmito formami má daňové dopady. Radou v tomto
případě je pečlivě přečíst smlouvu o poskytnutí prostředků a na jejím základě rozhodnout, o jaký zdroj se jedná.
Každá kategorie má svá specifika a podmínky, za kterých mohou být finanční prostředky získány. Ze zkušeností
můžeme vydefinovat určité zásady, které bývají společné většině uvedených finančních zdrojů (většinou vyjma
dárcovství). Jde o tyto:
• na finanční podporu není právní nárok a provází ji písemná smlouva,
• finanční podpora bývá poskytována na základě projektu či žádosti,
• finanční prostředky musí být použity na ten účel, na který byly schváleny a poskytnuty,
• mnohdy podpora nemůže tvořit 100% nákladů projektu či akce a je vyžadována spoluúčast,
• existuje okruh vymezených nákladů, které nesmí být hrazeny ze získaných prostředků,
• poskytovatel většinou chce být informován, jak byly prostředky využity (např. vyúčtováním nebo
závěrečnou zprávou).
Spoluúčast na projektu se pohybuje zpravidla od 10 % do 50 %. To znamená, že z celkových nákladů projektu
může být z daného zdroje uhrazena pouze část. Zbytek dává realizátor buď z vlastních zdrojů nebo z jiného
zdroje. Některé potencionální zdroje lze vzájemně kombinovat (např. státní a prostředky od obcí a krajů), u
některých to je přímo ve smlouvě zakázáno. Pokud o podobném postupu uvažujete, zjistěte si dopředu, zda je
vzájemná kombinace zdrojů možná. Slušností a v některých případech povinností je nutnost informovat o
takového formě spoluúčasti poskytovatele (tedy již do žádosti je třeba uvést, že se předpokládá spoluúčast dalšího
subjektu).
Dotace ze státního rozpočtu přímé
Jde o finanční prostředky získané přímo ze státního rozpočtu (tj. mezi příjemcem a poskytovatelem nestojí žádná
další instituce ani orgán). Příkladem přímých dotací jsou dotace na akce z rozpočtu Ministerstva životního
prostředí nebo Ministerstva kultury.
Podpora ze strany jiných resortních ministerstev se získává poměrně obtížně a spíše na speciální projekty.
Příkladem poskytovaných přímých dotací jsou prostředky od Ministerstva životního prostředí. V některých
oblastech se můžeme pokusit získat prostředky z vyhlášených programů, které přímo nesouvisí s činností Junáka,
přesto činnost jejich zadání odpovídá (např. Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo obrany, Ministerstvo
kultury a Ministerstvo zahraničních věcí).
Příspěvky ze zdrojů Evropské unie
Kolem nás neustále proudí zprávy o nejrůznějších penězích z Evropské unie. Neziskové organizace našeho typu
sice nejsou typickou cílovou skupinou pro tyto prostředky, ale určité prostředky se získat určitě dají.
Jedním ze zdrojů, který je určen přímo na naši činnost je program Mládež, který podporuje mezinárodní výměny
mládeže a iniciativy mládeže ve věku 15 až 25 let. Program zpravuje Česká národní agentura Mládež a více
informací se můžete dozvědět na jejích webových stránkách (www.youth.cz).
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Významná část peněz je věnována na rozvoj spolupráce v příhraničních regionech. V České republice se tato
forma podpory týká všech krajů, které mají společnou hranici se sousedními státy. I zde se s malými projekty
spolupráce s obdobným typem organizace v sousedních regionech mohou uplatnit skautská střediska. Prostředky
spravují rozvojové agentury či obdobné organizace při euroregionech (např. euroregion Nisa).
Významným finančním zdrojem, které v některých specifických případech budou moci využít i organizační
jednotky Junáka jsou strukturální fondy Evropské unie. Prostředky směřují na rozvojové projekty většího rozsahu.
Doporučuje se uvažovat o těchto finančních zdrojích v případě úvah o rozsáhlých rekonstrukcích či stavbách
nových prostor pro trávení volného času dětí.
Dotace ze státního rozpočtu nepřímé
Junák získává prostředky ze státního rozpočtu na hlavní činnost organizace od Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy ČR (MŠMT). Příjemcem je zde ústředí Junáka, které pak následně prostředky rozesílá svým
organizačním jednotkám podle stanovených pravidel. Ačkoliv jde o státní dotace, k organizačním jednotkám se
dostanou zprostředkovaně.
Kromě prostředků MŠMT se může jednat i o podporu z jiných ústředních orgánů státní správy, kde jde však o
výrazně menší finanční prostředky. V této souvislosti je třeba upozornit, že na některé subjekty (např.
ministerstva) mohou organizační jednotky podávat žádosti o podporu pouze prostřednictvím ústředí.
Dotace MŠMT tvoří významný finanční příspěvek na činnost Junáka, v posledních letech se pohybuje kolem 35
miliónů korun ročně. Je z nich hrazena část provozu ústředních orgánů a organizační jednotky je získávají na
jednotlivé typy své činnosti (např. na provozní náklady, na vzdělávací akce, opravy kluboven, mezinárodní
aktivity).
Podrobné informace jsou zveřejňovány v Pokynu k dotacím pro OJ Junáka na příslušný rok, který vydává
hospodářský zpravodaj (k dispozici na http://krizovatka.skaut.cz). Další pokyny stanovují pravidla pro podávání
žádostí o některé typy dotací (např. dotací na opravy, dotací na celostátní akce).
Hospodářský řád Junáka stanoví povinnost určit pravidla využití poskytovaných dotací, zpravidla se tak děje
příkazní smlouvou mezi poskytovatelem dotace a jejím příjemcem nebo rozhodnutím poskytovatele. Vzorové
smlouvy jsou k dispozici na webových stránkách Junáka.
Příspěvky územních samospráv
Příspěvky z rozpočtů územních samospráv jsou velmi významným zdrojem financí pro junácká střediska i vyšší
OJ. Jejich výhodou je jejich místní charakter, mohou být lépe zaměřeny (zacíleny) na regionální priority,
nevýhodou je pak jejich velmi rozdílná úroveň v jednotlivých oblastech. Charakteristické pro tyto zdroje je, že se
od sebe místně velmi liší jak ve výši, účelu i způsobu poskytnutí a vyúčtování.
Kraje a velká města mají většinou zpracovány přesné grantové programy, které jsou oficiálními dokumenty a jsou
zveřejňovány například na jejich webových stránkách. Organizační jednotky Junáka mohou mnohdy žádat
podporu z různých grantových schémat (např. z oblasti volného času, sportu, kultury apod.). Na opačném konci
spektra najdeme malé obce, které poskytnou příspěvek na základě osobního seznámení představitelů obce s danou
problematikou.
Při získávání prostředků z rozpočtů územních samospráv je základním předpokladem získání informací, a to jak
z oficiálních materiálů, ale také ze zkušeností dřívějších žadatelů či lidí s problematikou spjatých (např.
zastupitelů obcí, úředníků odborů mládeže, spřátelených organizací). Neměly bychom zapomínat, že zvláště obce
rádi vidí a oceňují aktivitu, např. ve formě spoluúčasti na určitých akcích, které pořádá město nebo má pořádat OJ
Junáka (různé akce pro neorganizované děti a veřejnost).
Příspěvky nadací a nadačních fondů
Nadace a nadační fondy jsou sdruženími majetku založené právě za účelem podpory předem stanovených aktivit.
Každá nadace je zaměřena na určitou oblast, v rámci které vybírá vhodné projekty (humanitární, sociální,
preventivní, vzdělávací, ekologické apod.). V případě, že existuje nějaký projektový záměr, na který je třeba
zajistit finanční prostředky, je nutné dobře prozkoumat, zda nadace na daný účel vůbec poskytuje prostředky.
Nadací přímo zaměřených na volný čas dětí a mládeže není mnoho, ale existují. U dalších nadací pak je třeba
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hledat téma, které naše činnost má společné se zaměřením nadace (např. velmi často ekologie). Získání prostředků
je náročnější, v případě úspěchu však jde zpravidla o vyšší příspěvky než u jiných zdrojů.
Tématicky blízká našim střediskům je Skautská nadace Jaroslava Foglara (SNJF). Její nespornou výhodou je malá
administrativní náročnost při podávání projektů a poskytování malých grantů na projekty, které jsou schopny bez
větších problémů uskutečnit i třeba oddíly. Informace o grantech, které SNJF vypisuje, lze nalézt na webových
stránkách nebo www.skautskanadace.cz.
Kompletní přehled o vyhlašovaných (nejen nadačních) grantech lze získat na stránkách občanského sdružení
Econnect (www.ecn.cz ) nebo Informačního centra neziskových organizací (www.neziskovky.cz).
Firemní dárcovství
Možným zdrojem jsou pro skautská střediska i podniky. Situace v nich je velmi rozdílná, některé mají velmi
dobře propracovanou strategii sponzoringu, některé neposkytují peníze neziskovému sektoru vůbec. Větší šanci
získat podporu máme u firem středně velkých či meších, které mají silnou vazbu na místní společnost. Klíčové
pro úspěch při žádostech o prostředky ve firmách bývá možnost oslovit rozhodující osoby – ať už přímo
vzhledem k našim osobním vztahům nebo prostřednictvím nám blízkých osob v podniku pracujících.
U podniků bývá daleko jednodušší získat hmotný dar, například jejich výrobek, než dar finanční. Vstřícnost také
firmy mohou projevit poskytnutím výrazné slevy na své zboží v případě, že o to požádáme.
Podpora ze strany podnikatelů může mít rozličnou formu – výše jsme uvedli finanční či hmotný dar, ale
vyloučena není ani forma uhrazení nějaké námi poskytnuté služby – například reklamy. Tato problematika je více
rozebrána ML Dary.
Individuální dárcovství
Ve střediscích se často setkáváme s drobnými finančními dary. Bývají často příležitostné, náhodné, nedají se
kvalitně plánovat. Je příjemné, že tyto prostředky získáme, ale jen málokdy jde o významnější položku příjmů
rozpočtů OJ.
Individuální dárcovství je založeno na aktivním přístupu neziskové organizace, která cíleně oslovuje osoby o
přispění na daný prospěšný účel. Junácká střediska uvažují o tomto způsobu získávání financí až u větších
projektů (např. stavby klubovny) a tehdy mají také největší šanci na úspěch.
Kroky před fundraisingem:
• připravte se, že je to náročné – na lidi, na čas, na úsilí,
• buďte přesvědčeni, že žádáte na dobrou věc,
• buďte si jisti, na co peníze žádáte (dárce má dostat od vás úplné a přesné informace),
• překonejte pocit, že vám stejně nikdo nic nedá (je těžké o něco požádat, ale je také těžké odmítnout),
• překonejte pocit, že vaši činnost musí podpořit každý,
• dárcovství vyžaduje protislužbu (ne hmotnou, ale často formální – poděkování, uvedení mezi
podporovateli, pamatování na dárce při významných dnech, ...),
• oslovujte ty správné dárce (pravděpodobněji vám dají lidé se vztahem k tomu co děláte, lidé, kteří vás
či vaši činnost znají, lidé, kteří vám věří – to mohou být rodiče dětí, bývalí členové, známí, lidé
obdobného myšlení ...; větší šanci máte u lidí, kteří vám už něco jednou dali),
• dodržte to, co jste slíbili.
Stejně jako u firem platí, že pokud máte možnost žádat něco jiného než peníze, tak máte větší šanci na úspěch.
Pomoc s něčím, poskytnou radu, využít svých známých – i to je něco, co vám může pomoci.

Evidence využití prostředků
Zejména u finančních prostředků z veřejných rozpočtů je v smluvních ustanoveních dána povinnost, že příjemce
musí vést oddělenou evidenci o využití prostředků (v rámci svého účetnictví). Je to důležité ze dvou důvodů:
• poskytovatel bude chtít vědět, jak bylo s prostředky naloženo (zda to bylo v souladu se smluvním
vztahem);

Metodický list – Finanční zdroje
Zpracováno podle právního stavu k 30. 1. 2008

Strana 5 ze 8 stran

Junák – svaz skautů a skautek ČR
•

případně bude chtít tyto skutečnosti ověřit následnou kontrolou (např. ze zákona o rozpočtových
pravidlech vyplývá možnost kontroly až 10 let po jejich poskytnutí - archivační doba těchto účetních
záznamů se tak zvyšuje na 10 let)

I pro organizační jednotku je důležité vědět, které konkrétní doklady byly uhrazeny z jakých zdrojů.
Nikdy nesmí dojít k situaci, že by jeden náklad byl použit pro vyúčtování více zdrojů!
Jako jedna z možností pro vedení evidence použití prostředků se využívá formulář „Přehled o úhradách plateb“
(povinně se používá v Junáku pro evidenci dotací), kde je uvedena nákladová položka, její cena a částka, která
byla hrazena z dotace. Při pečlivém zpracování těchto přehledů je pak možné uchovávat pouze doklady uvedené
na těchto formulářích a to pro případnou pozdější kontrolu.
Ukázka: Přehled o úhradách plateb dotace na vybavení
Číslo org. jedn.:

900 07

PŘEHLED O ÚHRADÁCH PLATEB
(NEINVESTIČNÍ PROSTŘEDKY)

Pol.

Číslo
dokladu

Účel použití

1

110092 Stan Kopule G37

2

110099 Podsada dřevěná, lakovaná

3

110110 Sekačka na trávu, Mountfield

Celkem

Částka v
Kč
3 500,00

Hrazeno
z dotace
3 500,00

28 900,00 10 000,00
4 800,00

4 800,00

37 200,00 18 300,00

Podíl dotace je 49,19%.

Podoba projektu či žádosti o finanční prostředky
Při charakteristikách jednotlivých finančních zdrojů bylo uváděno, že o mnohé z nich je třeba žádat. Tyto žádosti
mohou mít formu předepsaných formulářů, ale v praxi se spíše setkáváme s tzv. projekty.
Projekt je písemné zdůvodnění potřeby finančních prostředků, která však skýtá určitý prostor pro další informace
(důležité pro bližší identifikaci žadatele, pozadí projektu, historické či sociální souvislosti, podrobnější členění
rozpočtu apod.).
Před zpracováním projektu a možná znovu před jeho podáním si zodpovězte tyto otázky:
 Proč projekt dělám?
 Pro koho ho dělám, kdo z něj bude mít užitek?
 Komu projekt předkládám, je to pro mne vhodný subjekt, mám zde šanci?
 Dokáži projekt uskutečnit, když získám peníze ? Mám k tomu ochotné lidi?
 Přečetl jsem si veškeré požadavky na podobu projektu? (Formální náležitosti, potřebné přílohy,
podobu a skladbu rozpočtu, ...)
Projekt by měl obsahovat následující údaje:
 název projektu
 představení a popis organizace
 cíl projektu
 cílová skupina (ve členění podle věku)
 popis projektu, způsoby řešení
 spolupracující organizace
 rozpočet
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přílohy

Název projektu má být výstižný a poměrně krátký. V ideálním případě by měl už samotný název čtenáře
zaujmout. Vyvarujte se dlouhých, všeříkajících názvů.
Představení a popis organizace má informovat o tom - kdo jsme a co děláme. Může obsahovat základní údaje o
organizaci (správný název, právní formu – občanské sdružení, neopomenout, že jste organizační jednotkou), její
účel a poslání např. dle Stanov (uvědomme si, že při pohledu zvenčí není naše organizační struktura úplně
jednoduchá). Zapomenout bychom neměli ani na popis toho, co se konkrétně děje v příslušné organizační
jednotce, vyzdvihnout úspěchy z posledních let a upozornit na ty aktivity, které nějakým způsobem souvisejí
s podávanou žádostí. Nedílnou součástí jsou kontaktní údaje na řešitele projektu (jméno, příjmení, adresa, telefon
a email) i na statutární orgán jednotky.
Cíl projektu nemůže chybět. Měl by řešit určitý problém, nedostatek či záměr. Pokud cíl dokážete vhodně
formulovat, máte o polovinu práce méně. Vždy sledujte, zda se váš cíl shoduje s cílem poskytovatele prostředků.
Pokud je mezi nimi zásadní rozdíl, žádáte o peníze asi zbytečně. Cíle by měly být měřitelné a v projektu je
vhodné uvést i způsob, jakým výsledky budete hodnotit. Nezaměňujte cíle a metody. Cíle jsou výsledky aktivit a
metody jsou aktivity, které musíte vykonat, abyste dosáhli daných cílů. Cíl projektu stanovujte jako přiměřený.
Posuzovatelé projektu jsou zpravidla lidé se zkušenostmi a nadhodnocování či nereálnost záměrů často poznají.
To může být důvodem pro vyřazení projektu z podpory.
Vydefinovat cílovou skupinu musí každý pisatel projektu. Jde určitou skupina osob, která bude mít z realizace
projektu užitek nebo na který bude mít projekt dopad. Může jít například o vymezení regionální (lidé z našeho
města, lidé z ulice), sociální (znevýhodněné osoby, děti z dětských domovů), podle užitku (účastníci akce) nebo
třeba podle věku (děti, studenti, dospělí). V případě Junáka jsou často cílovou skupinou děti (do 18 let) a mládež
(18 – 26 let). Opět je velmi důležité sledovat, jakou cílovou skupinu sleduje poskytovatele prostředků.
Popis projektu má za účel rozepsat způsob, jakým chceme dosáhnout stanoveného cíle – uvést jednotlivé
činnosti a metody, které budeme používat. Snažte se v popisu být dostatečně konkrétní tak, aby si posuzovatel
projektu mohl tzv. „udělat obrázek“. Pokud se nejedná o opravdu jednoduchou záležitost, hodí se uvést i časový
harmonogram.
Pro poskytovatele podpory bývá důležité, zda projekt řešíte pouze svépomocí nebo spolupracujete s jinými
organizacemi. Důvody, které je k tomu vedou, mohou být různé. Někdy je spolupráce zárukou precizního řešení
s výrazným kladným dopadem (např. účast odborných organizací, obcí), někdy naopak je v tom spatřováno
plýtvání prostředky do rozpočtu jiných organizací než žadatele apod. Spolupráce může mít i finanční podobu, tzn.
že se váš partner podílí na části nákladů. V případě, že uvádíte výčet spolupracujících organizací, napište i poměr
jejich spoluúčasti a stručně je charakterizujte (nezapomeňte uvést kontaktní údaje).
Rozpočet patří v projektu mezi ty nejdůležitější a nejpečlivěji sledované. Uvědomme si, že rozpočet je přenesení
námi vymyšleného plánu činnosti do řeči čísel. Pokud jsou čísla chybná, neurčitá nebo zavádějí, může to vést
k domněnce, že i plán je špatný. Rozpočet by měl zahrnovat všechny předpokládané náklady, které budeme
potřebovat k realizaci projektu, i příjmy, kterými budeme tyto náklady krýt. Odhadování nákladů projektu by
mělo vycházet z průzkumu dostupných cen, případně z kalkulací. Pozor na to, že někteří poskytovatelé považují
údaje v rozpočtu za závazné, s kterými již nelze v průběhu realizace činnosti pohybovat. Hodnoty uvedené v
rozpočtu by měly být maximálně realistické. Obvyklé „nadsazování“ nákladů se nemusí příjemci v některých
případech vyplatit (vyřazení projektu z hodnocení, problémy při realizaci, ...).
Mnohdy je v praxi vyžadována bližší specifikace využití požadovaných prostředků. Myslí se tím rozpis, co chcete
za požadovanou částku nakoupit. Součástí tabulky bývá i informace o spoluúčasti.
Schéma: Specifikace využití požadovaných prostředků
Specifikace nákladu
Celková částka
Tee-pee (průměr 6 m)
15 000,00
Motorová pila Husquarna
7 500,00
Sekačka na trávu Mountfield
12 000,00
Celkem
Podíl
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34 500,00

Požadováno
10 000,00
7 500,00
0,00

Z jiných zdrojů
5 000,00
0,00
12 000,00

17 500,00
51 %

17 000,00
49 %
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V přílohách projektu jsou zpravidla požadovány jasné dokumenty (např. stanovy, registrace na Statistickém
úřadu, kopie smlouvy o běžném účtu, projektová dokumentace stavby apod.). Často si poskytovatel vyžádá
informace o průběhu projektu v minulých letech. Ovšem řadu příloh bychom měli přikládat ve vlastním zájmu fotografie (nikoliv ilustrační, nýbrž z konkrétní akce vážící se k projektu), novinové články, zajímavé materiály o
nás, doporučení třetích osob atd.
Každý zpracovavatel projektu by si měl uvědomit, že projekt je posuzován také na základě vzhledu. Neměly by
chybět fotografie, barvy a kvalitní zpracování – o českém jazyce ani nemluvě. Mnohdy je několik vynaložených
korun nákladů vráceno několika tisíci. Projekt je také vizitkou organizace!
Zpracoval: Ing. Jan Stejskal, Ph.D.
Recenze: Ing. Zuzana Kleinová
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