
Hodnocení  spolehlivosti  veřejně  
prospěšných  organizací 



Jak  poznáte  co  je  uvnitř? 



Označení  Spolehlivá  veřejně  prospěšná  
organizace  je  zárukou,  že  se  pod  slupku  
neziskovky  podíval  někdo  za  Vás! 
 
Asociace  veřejně  prospěšných  organizací  ČR  
(AVPO  ČR)  důkladně  zkoumá  a  hodnotí  
spolehlivost  neziskových  organizací. 



Značka  spolehlivosti  usnadní  dárcům  
rozhodování 

Spolehlivá  veřejně  prospěšná  organizace: 
 

• je každoročně  prověřována,  že  adekvátně  hospodaří  s  darovanými  
prostředky 

• odpovědně  naplňuje  svoje  poslání 
• pracuje na  svém  dalším  rozvoji 
• váží  si  svých  dárců 

Dárci  tak  mají  jistotu,  že  jejich  
podpora  bude  využita  správně. 



Značka  spolehlivosti  se  vyplatí  i  neziskovce! 

Spolehlivá  veřejně  prospěšná  organizace  je: 
 

• důvěryhodnějším  partnerem  pro  mecenáše,  firemní  a  individuální  
dárce  i  státní  správu 

• atraktivnějším  zaměstnavatelem  pro  lidi,  kteří  chtějí  pracovat  v  
neziskovém  sektoru 

• serióznějším  partnerem pro dodavatele 

• zajímavějším  objektem  pro  média 



Průběh  hodnocení 



Získat  značku  spolehlivosti  stojí  úsilí 

• vstupní  kritéria 

• Formulář  hodnocení 

• Podpis Smlouvy o hodnocení 

• proces  hodnocení 

• projednání  Radou  pro  hodnocení  spolehlivosti  - udělení/neudělení  
značky 



Vstupní  kritéria 

• historie organizace min. 2 roky 

• audit (pokud  jsou  celkové  roční  výnosy  vyšší  než  3  mil.  Kč) 

• příjmy  od  soukromých  dárců  tvoří  alespoň  10%  všech  výnosů  (min.  
100 000 Kč) 

• vlastní  webové  stránky 

• publikování  výročních  zpráv 

• vedení  "podvojného"  účetnictví 
• naplňování  veřejně  prospěšného  poslání 



5  oblastí  hlavního  hodnocení 

• poslání,  cíle  a  hodnoty 

• správa,  řízení  a  vnitřní  kontrola  organizace 

• fundraising a vztahy s veřejnosti 

• finanční  řízení  a  hospodaření  organizace 

• transparentnost vůči  veřejnosti 



Rada  pro  hodnocení  spolehlivosti 

Obsazení: 

   experti z  podnikatelského,  akademického,  veřejného,  mediálního  a  
neziskového  sektoru 

 

 

   Rada uděluje/odebírá  značku,  schvaluje  metodiky  a  podmínky 
hodnocení 



Značka  je  služba  a  za  službu  se  platí 

Tři  možnosti: 

 

• náklady  hradí  nezisková  organizace 

• část  nákladů  hradí  nezisková  organizace,  část  dárci 
• náklady  hradí  dárci 



AVPO  ČR  se  stala  16.  členem  ICFO 

   ICFO - International Committee on Fundraising 
Organizations 

 

   Od roku  1958  ICFO  sdružuje  autority,  které  se  věnují  
hodnocení  zaměřenému  na  hospodaření  
neziskových  organizací  s  prostředky  od  soukromých  
dárců. 



Webová  stránka  značky  spolehlivosti 

www.znackaspolehlivosti.cz 

 

• seznam  organizací,  které  obdržely  značku 

• informace pro  dárce  a  novináře 

• metodiky a  doporučení  pro  neziskové  organizace 

http://www.znackaspolehlivosti.cz/
http://www.znackaspolehlivosti.cz/




Projekt: 
 

   Cesta ke  zvýšení  věrohodnosti  neziskových  organizací  - zavedení  
systému  hodnocení  spolehlivosti  neziskových  organizací  v  ČR 



Vše  Vám  rádi  podrobně  vysvětlíme! 

Kontakt: 

 

Aleš  Mrázek 

AVPO  ČR 

Malé  náměstí  12,  110  00  Praha  1 

Tel: 212 245 240 

E-mail: avpo@avpo.cz 

www.avpo.cz 
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