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ÚVOD 

Současná doba přináší stále se prohlubující sociální rozdíly. Je zde někdy až nevýslovný 
kontrast mezi bohatými lidmi a těmi, kteří v podstatě nemají nic. V některých oblastech světa 
se život stává pouze nekončícím bojem o přežití, o střechu nad hlavou, nebo alespoň o sousto 
jídla a doušek vody. 

Vzdělání, zejména v rozvojových zemích, také není na úrovni, na které by mělo být. Lidé zde 
jsou vděčni za sebemenší šanci na jakékoliv vzdělání. Většinou ale skutečnost vypadá tak, že 
náctileté děti musí živit celou rodinu a celé dny stráví prací, ať už je sebehorší.  

Šikana a týrání. Slova, ze kterých jde strach. Každý člověk se dennodenně setká s alespoň 
jedním člověkem, který má nějakým způsobem zkušenost se šikanou či týráním, ať už na 
straně násilníka, ubližovaného nebo přihlížejícího. Bohužel převažuje tendence tyto problémy 
nezaznamenávat. Poškození tady ale vždycky byli, jsou a budou. I tito lidé si zaslouží zastání, 
ochranu a pomoc. 

Existuje také celý dlouhý seznam postižení, chorob a úrazů. Žádný člověk potýkající se se 
zdravotními problémy netrpí sám jako jednotlivec. Vždy spolu s ním má potíže celé jeho 
okolí – rodina, přátelé. V některých případech lidé přijdou úplně o možnost být tím, kým byli 
nebo kým by chtěli být.  

Lidé ale nejsou jedinými tvory na planetě, kteří potřebují pomoc. Podmínky, ve kterých žijí 
některá zvířata, jsou rozhodně životu nevyhovující. Za rok je na nich proveden nespočet testů, 
při nichž trpí. Existuje mnoho případů jejich týrání nebo zabíjení. S tématem souvisí rozhodně 
i problémy s chráněnými, nebo dokonce i vysoce ohroženými druhy zvířat i rostlin. Přírodní 
krásy na světě ubývá každým dnem obrovské množství.  

Lidé ale nemusejí být lhostejní k tomu, co se ve světě děje. Je spousta způsobů, jak pomoci. 
Inspirací mohou být nadace a společnosti, které řadu let hledají způsoby, jak pomáhat 
ostatním. V nápadech se meze nekladou. Pomáhat není těžké, stačí jen chtít. Někdy třeba stačí 
pouze zmáčknout jedno tlačítko na počítači.  

Cílem práce je příprava a organizace charitativních akcí. Označení charitativní akce, nikoli 
veřejná sbírka, je zvolena z legislativních důvodů. Pro organizování pomoci se nabízí celá 
řada možností. Je možnost uspořádat sportovně, kulturně či jinak zaměřenou akci. 

Jak bylo zmíněno, pomoci je třeba v různých oblastech. Pomáhat můžeme jednotlivci, skupině 
lidí, němým tvářím. Právě ony budou těmi, na které bude pomoc zaměřena.  

Zorganizovány budou dvě akce. Jednou z nich je nabízení dílků bábovky za symbolickou 
cenu. Odevzdanými penězi budou moci přispět žáci i učitelé z Obchodní akademie Neveklov. 
Tato forma je zvolena proto, že je možno předpokládat, že do akce spojené s jídlem se zapojí 
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více zájemců. Druhou akcí bude kreslení či vyrábění zvířátek s dětmi v mateřských školách. 
Vytvořené práce si budou moci následně zakoupit rodiče. Téma zvířátka bylo vybráno 
z důvodu spojitosti s organizací, které bude výtěžek darován. 

Organizací, kterou budou akce podporovat, je nezisková organizace Ochrany fauny České 
republiky, která se zabývá péčí o nalezená a zraněná volně žijící zvířata. 
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1 ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI DOBROČINNÉ ČINNOSTI 

1.1 Charita 

Slovo charita pochází z latinského výrazu caritas, který znamená slitování, smilování. 

Charita označuje organizovanou dobrovolnou dobročinnou akci, která pomáhá starým, 
nemocným, zraněným, opuštěným, postiženým lidem nebo zvířatům. Charitativní akce může 
být pojata různou formou – peněžité dary, věcné dary nebo fyzická práce pro nějakou 
dobročinnou, humanitární nebo charitativní organizaci. 

„Slovo ,,Charita“ je také užíváno pro název zejména katolických církevních institucí.“1 

Synonymum charity je dobročinnost, způsob, jak získat finanční prostředky je veřejná sbírka. 

Legislativně tuto činnost upravuje zákon o sbírkách č. 117/ 2001 Sb.  

„§ 1 

(1) Veřejnou sbírkou je získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od 
předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, 
zejména humanitární nebo charitativní, rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, nebo 
ochrana kulturních památek, tradic nebo životního prostředí (dále jen "sbírka"). Sbírku je 
oprávněna konat za podmínek stanovených tímto zákonem pouze právnická osoba. 

(2) Sbírku není možné pořádat k účelu, který je v rozporu s bezpečností státu, ochranou 
veřejného pořádku, ochranou majetku nebo ochranou práv a svobod druhých.“2 

 

1.2 Fórum dárců – Czech Donors Forum 

Fórum dárců je jediné sdružení, které zastřešuje dárce v České republice. Fórum existuje již 
více než 19 let, postupně se rozvíjí a buduje stále lepší prostředí pro dárcovství. Pod Fórum 
dárců patří Asociace nadací, Asociace nadačních fondů a Asociace firemních nadací a fondů. 
V České republice působí přes 2000 nadací a fondů. 

                                                

1 . . [online]. 4.1.2017 [cit. 2017-01-04]. Dostupné z: http://www.csr-online.cz/slovnik-pojmu/  

2 . . [online]. [cit. 1970-01-01]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-117 
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Jedním z projektů Fóra je například DMS (dárcovská SMS). Pomocí DMS bylo vybráno za 
12 let již více než 500 milionů korun. V portálu darujspravne.cz si může každý vybrat 
prověřený veřejně prospěšný projekt a přispět na jeho podporu.  

„Fórum dárců je také jedním ze zakládajících členů platformy pro odpovědné dárcovství 
Byznys pro společnost.“3 Tato platforma pomáhá velkým i malým firmám rozvíjet jejich 
společenskou odpovědnost, firemní dárcovství. Soustředí se na konkrétní aktivity, které 
pomáhají k rozvoji společenské odpovědnosti a kvality života ve společnosti v České 
republice. 

 

1.2.1 Asociace nadací Fóra dárců 

Asociace nadací vznikla v roce 1999. Nyní sdružuje 30 významných nadací. Asociace dbá na 
dodržování etického chování, proto je jednou z podmínek členství přijetí dokumentu Pravidla 
etického chování nadací. Členství nabízí možnost spolupráce na prosazování nadačních 
zájmů. 

Nadace je druh fundace. Fundaci upravuje zákon č. 89/2012 Sb. 

„§ 303 

Fundace je právnická osoba vytvořená majetkem vyčleněným k určitému účelu. Její činnost se 
váže na účel, k němuž byla zřízena.“4 

Podle zákona o nadacích č. 89/2012 Sb.  

„§ 306 

(1) Zakladatel zakládá nadaci k trvalé službě společensky nebo hospodářsky užitečnému 
účelu. Účel nadace může být veřejně prospěšný, spočívá-li v podpoře obecného blaha, 
i dobročinný, spočívá-li v podpoře určitého okruhu osob určených jednotlivě či jinak. 

(2) Zakazuje se založit nadaci za účelem podpory politických stran a hnutí nebo jiné účasti na 
jejich činnosti. Zakazuje se založit nadaci sloužící výlučně výdělečným cílům. Plní-li nadace 
zakázaný účel, soud ji i bez návrhu zruší a nařídí její likvidaci. 

                                                

3 . . [online]. [cit. 1970-01-01]. Dostupné z: http://www.donorsforum.cz/kdo-jsme.html 

4 . . [online]. [cit. 1970-01-01]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89?text=nadace 
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§ 308 

(1) Název nadace obsahuje slovo „nadace“. 

(2) Pravidelnou součástí názvu nadace je označení poukazující na její účel.“5 

 

Mají povinnost nadační jistiny6 v minimální hodnotě 500 000 Kč. Nadace vzniká dnem zápisu 
do veřejného nadačního rejstříku.  

Nadace se zabývají například pořádáním benefičních akcí, sbírek a tombol. Velmi rychle 
reagují na naléhavé a krizové situace – přírodní katastrofy, válku. Nadace mají úlohu změn ve 
společnosti.  

V současné době je v České republice registrováno okolo 400 nadací. Nadace tvoří asi 1 % ze 
všech neziskových organizací.  

                                                

5 . . [online]. [cit. 1970-01-01]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89?text=nadace 

6 Základní kapitál 
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Obrázek č. 1 – Logo nadace ADRA 

http://www.rpxi.com/wp-
content/uploads/2013/11/adra-logo.jpg 

 

Obrázek č. 2 – Logo Konta Bariéry 

http://www.prorodiny.cz/soubory/file49.jpg 

1.2.1.1 Příklady nadací 

ADRA 

 

ADRA (Adventist Development and Relief Agency) je nezisková mezinárodní humanitární 
organizace, která poskytuje pomoc lidem v nouzi. 

ADRA Česká republika je od roku 1992 součástí organizací, které působí ve více než 130 
zemí světa.  

ADRA se snaží o zvýšení úrovně života a zdraví obyvatel, bojuje proti rasismu a náboženské 
nesnášenlivosti, poskytuje rychlou pomoc v krizových situacích bez ohledu na rasu, 
politickou nebo náboženskou příslušnost, zmírňuje následky mezinárodních konfliktů. 

 

Konto Bariéry  

 

Konto Bariéry je od roku 1992 hlavní projekt Nadace Charty 77 7. Nadace Charty 77 byla 
založena ve Stockholmu v roce 1978 a přinesla charitu na české území.  

                                                

7 Charta 77 – neformální československé uskupení lidí, kteří kritizovali politickou moc, kvůli nedodržování 
lidských a občanských práv; jeden z představitelů – Václav Havel 
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Obrázek č. 3 – Logo nadace pro transplantace kostní dřeně 

http://www.skaut.cz/protileukemii/templates/protileukemii/files/nadace%20l
ogo-polovicni.jpg 

Konto Bariéry je jedinou sbírkou, které se více než 20 let účastní desetitisíce dárců, a za tu 
dobu už rozdělilo stovky milionů korun.  

Konto Bariéry se zaměřuje především na lidi s handicapem a usiluje o jejich zapojování do 
společnosti. Nejprve se Konto specializovalo hlavně na základní pomoc, rehabilitační 
a kompenzační pomůcky, bezbariérové úpravy bytů, škol a veřejných budov, dále se ale 
zajímá i o vzdělávání a pracovní uplatnění lidí s handicapem. Konto Bariéry podporuje 
i sportovní, umělecké a kulturní vyžití postižených lidí.  

 

Nadace pro transplantace kostní dřeně 

 

Nadace pro transplantace kostní dřeně vznikla roku 1992 u Krajského soudu v Plzni a pomáhá 
lidem s onkologickým onemocněním krve, především s leukémií a lymfomy, po celé České 
republice. Nadaci zřídil a financuje Český národní registr dárců dřeně 8. Podporuje program 
dárcovství kostní dřeně, především Hematologicko-onkologické oddělení Fakultní nemocnice 
v Plzni. 

Hlavní náplň nadace je dárcovství a transplantace krvetvorných buněk. Dále se zajímá o 
vybavení hemato-onkologických a laboratoří, přispívá na vzdělávání a rozvoj výzkumu v této 
oblasti a pomáhá pacientům zvládat tyto těžké životní situace. 

 

1.2.2 Asociace nadačních fondů Fóra dárců 

Asociace nadačních fondů vznikla v roce 2003. Asociace sdružuje 22 nadačních fondů. 
Asociace se zaměřuje na vytvoření kvalitního zázemí pro nadační fondy.  

                                                

8 Obecně prospěšná společnost založená Nadací pro transplantace kostní dřeně; pomáhá hledat vhodné 
dárce kostní dřeně 
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Obrázek č. 4 – Logo Alzheimerova nadačního fondu 

https://givt.cz/images/orgLogos/221_alzheim-logo.jpg 

Nadační fond je také jeden z typů fundace9. Jedná se o nezávislé subjekty finanční povahy 
založené za účelem podpory veřejně prospěšných aktivit. Fungování fondu se řídí podle 
zákona o nadacích a nadačních fondech. Nadační fondy existují od roku 1998 a vznikly jako 
alternativa k nadacím. Nadační fondy nemají povinnost nadační jistiny, výše vkladu záleží na 
zřizovateli a nemusejí mít výnosnou povahu. První nadační fondy vznikly z nadací. 

 

Zákon č. 89/2012 Sb. § 394 

„(1) Zakladatel zakládá nadační fond k účelu užitečnému společensky nebo hospodářsky. 

(2) Název nadačního fondu musí obsahovat slova „nadační fond“.“10 

 

1.2.2.1 Příklady nadačních fondů 

Alzheimer nadační fond 

 

Nadační fond byl založen v roce 2011. Fond podporuje zejména výzkum Alzheimerovy 
choroby a dalších neurodegenerativních onemocnění11. 

Nadační fond se podílí na rozšiřování diagnostických, léčebných a rehabilitačních metod, 
spolupracuje na zlepšování podmínek pro pacienty, podporuje výzkum a vzdělávání lékařů 
i celého zdravotnického personálu. 

 

                                                

9 viz. nadace 

10 . . [online]. [cit. 1970-01-01]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89 

11 Degenerativní onemocnění centrálního nervového systému  
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Nadační fond Českého rozhlasu 

Nadační fond vznikl v roce 2000 za účelem podpory rozvoje kultury, umění, 
vzdělávání, sociální a zdravotní oblasti a k poskytování charitativní a humanitní pomoci. 
Nejvíce se podílí na podpoře a pomoci lidem se zrakovým postižením. Hlavním projektem je 
Světluška.  

Světluška je charitativní projekt, který pomáhá nevidomým lidem od roku 2003. Cílem 
projektu není jen získání finančních prostředků, ale také snaha přiblížit veřejnosti, jaký je svět 
nevidomých. Do projektu se již zapojilo více než 66 000 dobrovolníků a miliony dárců.  

Dalším programem pro podporu nevidomých je Krok za krokem. Tento program umožňuje 
terénní služby pro rodiny s nevidomými dětmi, speciální výukové programy, pomoc při 
hledání zaměstnání a přispívá na pomůcky.  

Program Člověk v nouzi pomáhá nevidomým lidem v obzvlášť tísnivé životní situaci.  

Stipendijní program pomáhá studentům se zrakovým postižením. 

Program Cesty ke společnému světlu především sbližuje širokou veřejnost s nevidomými. 
Organizuje například hmatové výstavy.  

Zrakově postižené umělce a sportovce podporuje program Každý něco dokáže.  

 

Nadační fond Homolka 

 

Obrázek č. 5 – Logo nadačního fondu Českého rozhlasu 

http://www.designportal.cz/obrazek/cesky_rozhlas_logo-03.jpg 

Obrázek č. 6 – Logo nadačního fondu Homolka 

http://www.donorsforum.cz/web_images/akce/1302119887_1.jpg 
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Nadační fond Homolka vznikl v roce 1998. Jeho posláním je zdokonalování kvalitní 
a efektivní zdravotní péče. Cílem je podpora moderní medicíny, která významně přispívá 
k záchraně života a jejímu zkvalitnění, zejména v rámci klinických programů Nemocnice Na 
Homolce.  

Hlavními činnostmi fondu jsou získávání a uplatňování moderních poznatků, nákup 
moderních přístrojů, vzdělávání zdravotníků a setkávání s odborníky.   

 

1.2.3 Asociace firemních nadací a nadačních fondů 

Účelem je zastřešení firemních nadací a vytvořit prostor pro jejich spolupráci a realizaci. 
Asociace tím přispívá k rozvoji firemního dárcovství. Firemní nadační sektor se v České 
republice začal vytvářet již od roku 1998, avšak samotná Asociace vznikla v září 2011. 

Firemní nadace nebo nadační fondy jsou založeny jednou nebo více právnickými osobami. 
Těmito zakladateli jsou podporovány na základě stanovených kriterií, které si předem určili. 
Firemní nadace a nadační fondy nejsou zákonem specificky vymezeny. 

V České republice existuje přes 250 nadací a fondů, kde je zřizovatel firma nebo obchodní 
společnost. Za rok 2014 tyto nadace a fondy rozdělily přes více než 440 milionů korun. 
Největším firemním dárcem byla roku 2014 Nadace ČEZ. 

 

  

1.2.3.1 Příklady firemních nadací a nadačních fondů 

Nadace ČEZ 

 

Nadaci založila energetická společnost ČEZ v roce 2002. Jde o jednu z prvních firemních 
nadací v České republice. Podporuje řadu projektů reagující na aktuální potřeby společnosti – 

Obrázek č. 7 – Logo Nadace ČEZ  

http://www.fchcl.cz/res/archive/011/001341.jpg?seek=1456412851 
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veřejně prospěšné projekty, které napomáhají zdravému a aktivnímu způsobu života dětí 
a mládeže, zlepšují kvalitu života znevýhodněných skupin obyvatelstva a celkově rozvíjejí 
aktivity společnosti. Nadace zaštiťuje několik projektů: 

• Oranžové hřiště 

V rámci tohoto projektu se budují nebo rekonstruují dětská, sportovní 
a multifunkční hřiště. V České republice je více než 240 Oranžových hřišť. 

• Oranžová učebna 

Projekt se zaměřuje na zlepšování vybavení pro výuku na základních, středních 
a vyšších odborných školách. 

• Oranžové schody 

Tento projekt se snaží odstraňovat architektonické bariéry na základních 
a středních školách a zpřístupnit tak školy pro žáky a studenty se zdravotním 
postižením. 

• Oranžový přechod 

Cílem je zvýšení bezpečnosti chodců na přechodech. Příspěvky jsou určeny 
pro instalaci osvětlení u nebezpečných přechodů. 

 

• Pomáhej pohybem – charitativní akce 

Charitativní akce Pomáhej pohybem nabízí příležitost široké veřejnosti 
pomáhat. Lidé šlapou na speciálních rotopedech po dobu jedné minuty a jejich 
výkonem podporují neziskové organizace. 

• EPP – Pomáhej pohybem 

Mobilní aplikace, ve které lidé sbírají body za své sportovní aktivity, a těmito body 
mohou podpořit různé projekty. Nadace ČEZ tyto body proplácí. 

Nadace ČEZ již podpořila přes 5000 projektů za více než 1,5 mld. Kč. 
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Nadace O2 

Jedná se o firemní nadaci společnosti O2 Czech Republic. Nadace navazuje na Nadaci 
Eurotel, která vznikla v roce 2002 a rozdělila více než 260 milionů korun. Jedná se o jednu 
z prvních firemních nadací v České republice. Zabývá se zlepšováním duševního i tělesného 
rozvoje dětí a mládeže. 

Společnost O2 se podílela na vzniku DMS – Dárcovská SMS.  

Od roku 1994 je Nadace O2 generálním partnerem Linky bezpečí12. 

Od roku 2008 je hlavním partnerem Linky seniorů.  

 

1.2.4 Asociace komunitních nadací a nadačních fondů 

Asociace komunitních nadací vznikla v roce 2006. Jejím hlavním cílem je podpora rozvoje 
komunitních nadací a nadačních fondů nebo organizací, které se nadací nebo nadačním 
fondem chtějí stát. Podporuje jejich vzájemnou spolupráci, snaží se o rozšíření komunitních 
nadací po celé republice, zvyšuje povědomí o komunitních nadacích a fondech mezi 
potencionálními dárci a hledá nové aktivity pro získávání finančních zdrojů.  

Komunitní nadace a nadační fondy působí na určitém území a jejich činnost je zaměřená na 
komunitu13. Řeší problémy a možnosti dané komunity. 

Nadace a fondy se zaměřují na společné cíle komunity, vytváří k tomu potřebné podmínky 
a přispívá k řešení problémů. Je především finančním zdrojem, proto získané finanční 
prostředky používá pouze k podpoře komunity.  

 

                                                

12 Největší celostátní krizová linka pro děti a mládež 

13Lidé, kteří žijí na určitém území 

Obrázek č. 8 – Logo Nadace O2 

http://www.nadaceo2.cz/_pub/52/24/e1/362453_930456_NadaceO2_logo_RGB.jpg 
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1.2.4.1 Příklady komunitních nadací 

Ústecká komunitní nadace 

 

Tato komunitní nadace je nevládní nezisková organizace usilující o zlepšování podmínek 
v Ústeckém kraji. Funguje od roku 1993 a jedná se o první komunitní nadaci v České 
republice a druhou nejstarší komunitní nadací ve střední a východní Evropě.  

Nadace spravuje několik dobročinných fondů. Posláním nadace je podporování a propojování 
veřejného a soukromého sektoru, zjišťování potřeb a problému komunity, přispívání k řešení 
problémů a rozdělování finančních prostředků do oblasti sociálních služeb, životního 
prostředí, kultury a vzdělávání. 

 

1.3 Organizace pořádající a zajišťující pomoc ve společnosti 

Člověk v tísni 

 

Člověk v tísni je nevládní nezisková organizace, která vznikla v roce 1992. Společnost 
založila skupina zpravodajů a novinářů, kteří přiváželi do České republiky informace o 
problémech v zahraničí a chtěli se podílet na pomoci. Časem se tato společnost stala 
profesionální humanitární organizací podporující dodržování lidských práv a pomáhající 
v krizových situacích po celém světě. 

Obrázek č. 9 – Logo Ústecké komunitní nadace 

http://www.runczech.com/file/edee/2016/02/logo_ukn_bar_poz.jpg 

Obrázek č. 10 – Logo organizace Člověk v tísni 

https://www.clovekvtisni.cz/uploads/file/1361273348-
cvt_logo_cz_600.png 



21 
 

Organizace je členem Alliance 201514. 

Člověk v tísni se zajímá o čtyři základní činnosti: 

• Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce 

- Okamžitá pomoc lidem při přírodních katastrofách nebo válečných 

krizích 

- Dlouhodobá pomoc lidem žijícím v chudobě a špatných životních 

podmínkách 

- Snaha o lepší vzdělávání, zdravotní péči, dostupnost pitné vody 

a dodržování hygieny  

- Pomoc i při krizových situacích v ČR – povodně 

 
• Podpora lidských práv 

- Pomoc a podpora v zemích, které procházejí demokratickou 

transformací 

- Zaměřování se na diktatury a autoritativní režimy 

 
• Programy sociální integrace 

- Sociální podpora chudých nebo ohrožených rodin 

 
• Vzdělání a osvěta 

- Pořádání různých festivalů 

- Dodávání filmů a vzdělávacích systémů 

- Vzdělávání pedagogů i veřejnosti   

 
                                                

14Strategická síť sedmi evropských nevládních organizací aktivních v oblasti humanitární pomoci 
a rozvojových projektů 
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Centrum Paraple 

 

Centrum paraple je obecně prospěšná společnost. Založil ji Zdeněk Svěrák a občanské 
sdružení Svaz paraplegiků v roce 1994. Společnost je zaměřena na pomoc lidem na vozíku po 
poškození míchy.  

Centrum pomáhá jak přímo lidem na vozíku, tak i jejich rodinám. Poskytuje podporu 
i potřebné informace. Snaží se o zlepšení fyzického i psychického stavu a o dosažení co 
největší samostatnosti.  

 

Český červený kříž 

 

Společnost Český červený kříž (ČČK) je humanitární společnost, která působí na celém území 
České republiky a vznikla v roce 1993. Je státem uznanou národní společností Červeného 
kříže. Společnost je součástí Mezinárodního červeného kříže.  

Český červený kříž navazuje na Vlastenecký pomocný spolek pro Království české, který byl 
založen roku 1868 a na Československý červený kříž, který byl založen roku 1919. 

ČČK se zabývá především touto činností: 

- Působení v oblasti civilní obrany 

- Pomoc při katastrofách a jiných mimořádných situacích 

Obrázek č. 11 – Logo Centra Paraple 

http://www.runczech.com/file/edee/2015/11/final_barva_12-
2.jpg 

Obrázek č. 12 – Logo Českého červeného kříže 

http://www.cck-brno.cz/spaw2/uploads/images/logocck_vnahled.jpg 
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- Poskytování zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární služby 

- Pomocná organizace vojenské zdravotnické služby 

- Spolupráce s poskytovateli zdravotní péče  
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2 PŘÍPRAVA A ORGANIZACE CHARITATIVNÍCH AKCÍ 

Dobročinnost, charita, veřejná sbírka – pojmy, které spojuje pomoc a solidarita.  

Pro účely této práce však bude používán pojem charitativní akce, který není upravován 
legislativně, a neváží se tak k němu žádná pravidla pro organizování (souhlasy, právnická 
ověření)15. 

 

2.1 Příprava charitativní akce 

Ve společnosti probíhají veřejné sbírky, kdy obyvatelé přispívají hotově do kasiček, nebo 
bezhotovostně posílají dárcovské SMS, či finanční pomoc. Za symbolickou cenu jsou 
nabízeny předměty s logem pořádající organizace. 

Aby mohla být uskutečněna dobře fungující vlastní dobročinná akce, je třeba ujasnit si určité 
důležité kroky: 

- Kdo bude podporován 

- Jaký typ charitativní akce bude uspořádán 

- Jak získat věcné či finanční prostředky 

- Nalézt vhodný termín 

- Získat potřebný materiál 

- Zajistit propagaci akce 

Pro tuto práci je zvoleno nabízení dílků bábovky za symbolickou částku. Vzhledem k tomu, 
že budou osloveni žáci SŠ, lze předpokládat, že tato nabídka žáky zaujme. 

Jiná forma bude zvolena pro práci v MŠ. Zde budou děti vyrábět či malovat zvířátka. Tyto 
výrobky budou následně nabízeny k prodeji. Osloveny budou MŠ z regionu Benešov. 

Akce související s pečením bábovek spočívá v tom, že bude napečeno několik bábovek a žáci 
i učitelé z Obchodní akademie Neveklov16 budou mít možnost zakoupit si dílek bábovky za 

                                                

15 Informace získané od paní Trachtové z organizace Člověk v tísni 

16 Školní 303, 257 56 Neveklov 
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symbolickou částku. Akce se uskuteční v prostorách obchodní akademie. S realizací akce 
bude pomáhat studentská organizace DOORS17. Samotné akci bude předcházet relace ve 
školním rozhlase. Celou akci bude zaštiťovat jeden ze zaměstnanců organizace, pro kterou 
bude výtěžek určen. 

Druhá akce se týká spolupráce s mateřskými školami v okolí. Mateřské školy budou osloveny 
a vyzvány k účasti. Do samotné akce se zapojí především děti, které namalují nebo vyrobí 
jakékoliv zvířátko. Ta budou poté nabízena rodičům, kteří jejich koupí přispějí na charitativní 
akci. 

Peněžní částka získaná z obou charitativních akcí bude sloužit podpoře Záchranné stanice 
Ochrany fauny České republiky18. Tato organizace se zabývá záchranou ohrožených zvířat 
a následnou péčí. Před uskutečněním akcí bude osloveno vedení této organizace a bude vše 
objasněno. Lze předpokládat, že Záchranná stanice bude mít o akci zájem.  

 

2.1.1 Záchranná stanice Ochrany fauny České republiky 

Nezisková organizace Ochrana fauny ČR vznikla v roce 1998 ve Voticích. Stanice pečuje o 
zraněné volně žijící živočichy, pomáhá s ekologickou výchovou dětí a veřejnosti a aktivně 
chrání přírodní lokality. 

V současné době sídlí organizace v Hrachově u Sedlčan, kde provozuje Stanici pro zraněné 
živočichy a ekocentrum. Další pobočka je ve Voticích, kde je nově otevřené „motýlárium“19. 

                                                

17 Studentská organizace DOORS vznikla 21. října 2013 v rámci projektového týdne na Obchodní 
akademii Neveklov. Cílem této společnosti je realizovat školní i mimoškolní aktivity, propagovat školu, 
podílet se na pořádání různých společenských akcí a besed. Největší prioritou organizace je účast v 
různých typech charitativních akcí a jejich organizace. Členy se mohou stát fyzické i právnické osoby. Na 
chodu společnosti se podílejí žáci OA Neveklov. Slogan organizace: „S námi máte kliku!“ 

18 Hrachov 13, Svatý Jan 262 56 

19 viz. příloha č. 1 

Obrázek č. 13 – Logo Ochrany fauny ČR 

http://www.knihovnatabor.cz/storage/1c0a16c6-
ofcr.jpg  
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2.1.2 Rozhovor s paní Bc. Buchalovou z Ochrany fauny ČR 

Bc. Martina Buchalová je externí pracovnice Záchranné stanice. Její náplní je managerská 
činnost. Ochotně souhlasila s rozhovorem. 

Jaká je hlavní náplň práce vaší organizace? 

Naše organizace funguje již od roku 1998, kdy vznikla jako záchranná stanice pro volně žijící 
živočichy. Hlavní náplní práce naší stanice je péče o zraněné a hendikepované živočichy, pro 
které jezdíme na území ORP Benešov, Tábor, Příbram a Soběslav. Každoročně máme něco 
kolem 800 výjezdů pro zraněná zvířata. Kromě péče o zraněná zvířata fungujeme též jako 
ekocentrum, realizujeme environmentální vzdělávací programy pro mateřské, základní 
i střední školy. Snažíme se o osvětu problematiky ochrany přírody a záchrany zvířat. V obou 
našich pobočkách, jak v záchranné stanici v Hrachově, tak i ve Voticích v motýláriu 
provádíme komentované prohlídky pro školu i veřejnost.  

 

Jaké jsou hlavní cíle? 

Hlavním cílem naší organice je snaha o navrácení co největšího počtu vyléčených zvířat zpět 
do přírody a poskytnout široké veřejnost informace o možnostech ochrany krajiny a živočichů 
v ní žijících.  

 

Jaké volíte formy propagace organizace a svých akcí? 

Organizaci nejčastěji propagujeme pomocí článků v tiskovinách, jako je např. Příbramský 
deník, Votické noviny, Sedlčanský kraj či Periskop. Novinky a všechny pořádané akce také 
vyvěšujeme na naše facebookové a webové stránky. O naší stanici bylo také natočeno několik 
reportáží do televize nebo rádia. Pro turisty se snažíme zviditelnit i na turistických portálech 
k tomu určených, např. www.kudyznudy.cz a podobně. 

Stává se často, že pro Vás někdo z veřejnosti připraví charitativní akci? Pokud ano, které 
akce nejčastěji? 

V minulosti již proběhlo několik charitativních akcí, které pro nás uspořádaly jiné organizace. 
Většinou se jednalo o různé umělce nebo místní hudební kapely, které se rozhodly, že výtěžek 
ze vstupného věnují přímo Ochraně fauny ČR. V letošním roce se budou konat 4 akce, které 
zaštiťuje firma Káva svět.  
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Jak často organizujete nějaké charitativní akce vy? Které akce? Co má největší úspěch? 

Přímo charitativní akce, ze kterých by výtěžek šel na účet Ochrany fauny, nepořádáme. 
Každým rokem realizujeme několik akcí pro rodiny s dětmi, ale i širokou veřejnost. Zde mají 
lidé možnost přispět na naši činnost, ale není to podmínkou. Záleží pouze na nich, zda nám 
chtějí přispět a kolik. Největší oblibě se těší Den se zvířátky, který se každým rokem koná 
v Dobříši v zámeckém parku. Ten navštíví kolem 400 lidí.  

 

Darují lidé spíše věcné nebo finanční dary? 

Příspěvky, které od lidí dostáváme, jsou většinou finanční. Na naší činnost mohou lidé přispět 
formou finančního daru, ale také formou tzv. adopce, při které se stanou adoptivním rodičem 
některého ze zvířat, které máme v expozici. Zaslané finance pak jsou na veterinární ošetření 
a krmení daného zvířete. Od nás pak lidé dostanou adopční certifikát s fotkou vybraného 
zvířete. Tuto formu uvítají zejména jako dárek pro své příbuzné a známé. Adoptovaná zvířata 
zde mají i např. školy nebo třídy, kde se žáci složili a přispěli tak na chod naší stanice. 

 

Na co vybrané peníze především slouží? 

Finanční dary slouží především na chod záchranné stanice (krmivo pro zvířata, veterinární 
péče a podobně).  
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2.2 Charitativní akce „Prodej bábovek“ 

Charitativní akce s názvem „Prodej bábovek“ je plánována na leden. Akce se uskuteční 
v přízemí Obchodní akademie Neveklov20. Zúčastní se jí učitelé a žáci OA Neveklov. 

1 – 2 dny před plánovanou akcí proběhne relace s informacemi ve školním rozhlase. Žáci a 
učitelé budou seznámeni s jejím cílem, průběhem a v neposlední řadě se Záchrannou stanicí. 
Z důvodu propagace bude informace o akci vyvěšena i na facebookových stránkách školy. 

Akce bude spočívat v tom, že bude napečeno několik bábovek, které budou rozkrájeny na 
dílky a ty budou následně prodávány za minimálně 5,-. Žáci i učitelé si budou moci dílek 
bábovky zakoupit o velké přestávce přímo v prostorách Obchodní akademie Neveklov.  

Akci bude zaštiťovat paní Bc. M. Buchalová z Ochrany fauny České republiky, která 
převezme vybrané peníze, přiveze propagační materiál a zodpoví případné dotazy.  

 

2.2.1 Organizace „Prodeje bábovek“ 

Pro zdárný průběh akce bylo třeba získat souhlas vedení OA Neveklov. Spolupráci poskytla 
studentská organizace DOORS, která pomáhala připravit prostory. Následovala domluva 
s pracovnicí z Ochrany fauny Bc. M. Buchalovou, která přislíbila svou účast a zapůjčení 
kasičky. 

V pátek 13. 1. 2017 proběhla relace ve školním rozhlasu s podrobnými informacemi o akci. 
Dále byly informace umístěny na facebookových stránkách Obchodní akademie Neveklov 
a skupiny DOORS. 

Den před akcí, 15. 1. 2017, byly nakoupeny potřebné suroviny pro upečení bábovek. Celková 
kalkulace nákladů na přípravu vyšla na přibližně 160,-. V kalkulaci není započítána práce ani 
energie, neboť tyto složky jsou považovány za osobní vklad organizátorky. Celkem byly 
napečeny čtyři třené bábovky.  

                                                

20 viz. příloha č. 2 
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Surovina Množství Cena (v Kč)
Máslo (g) 900,0 68
Cukr (g) 800,0 16
Vanilkový cukr (g) 80,0 8
Hladká mouka (g) 1 125,0 10
Prášek do pečiva (g) 36,0 3
Kakao (g) 80,0 10  

Tab. č. 1 - Kalkulace surovin na přípravu čtyř bábovek 

 

V pondělí 16. 1. 2017 bylo v prostorách školy připraveno místo na prodej bábovek. Akce 
proběhla o velké přestávce od 10:10 do 10:30 hodin. Paní Buchalová se celé akce osobně 
zúčastnila. Přivezla s sebou speciální kasičku, kam zúčastnění vhazovali své příspěvky za 
koupi bábovek. Minimální částka činila 5,- za dílek, většina zúčastněných však přispívala 
větší částkou, než bylo požadováno. Každý, kdo si zakoupil bábovku, dostal propagační 
materiály Ochrany fauny České republiky v podobě samolepky a pohledu.  

Vybraná částka byla ihned předána pracovnici Fauny, která byla s celou akcí nadmíru 
spokojena a velmi vděčná.  

Následně byla celá akce zhodnocená v novinovém článku.21 

                                                

21 viz. podkapitola 2.2.1.3. a příloha č. 3 

Obrázek č. 14 – Prodej bábovek 

Zdroj: vlastní foto 
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2.2.1.1 Relace ve školním rozhlasu OA Neveklov 

Dne 13. 1. 2017 proběhla informační relace ve školním rozhlasu OA Neveklov. Její znění 
bylo následující: 

Dobrý den, vážení učitelé, milí žáci. Na naší škole je již tradicí pomáhat ohroženým zvířatům. 
V letošním roce byla navázána spolupráce se stanicí Ochrany fauny České republiky sídlící ve 
Voticích a Hrachově.  

Stanice se zabývá péčí o nalezená a zraněná volně žijící zvířata, jimž zabezpečuje léčbu, a je-
li možno, i návrat do přírody. Podpořit tuto stanici můžeme finančně i hmotně. Z tohoto 
důvodu, abychom podpořili péči o volně žijící zvířata, uspořádáme v pondělí 16. 1. 2017 
charitativní akci, jejíž výtěžek bude záchranné stanici věnován. 

Pro vás, učitele i žáky, bude připraveno občerstvení v podobě bábovek. O velké přestávce od 
10:10 do 10:30 hodin si budete moci zakoupit za symbolických 5,- dílek bábovky. Všechny 
získané peníze budou odevzdány Záchranné stanici do Votic.  

Akci zaštítí paní Bc. Buchalová ze záchranné stanice, která zodpoví případné dotazy, 
poskytne materiál o práci stanice a převezme získané příspěvky. 

Budete-li chtít přispět vetší finanční částkou či hmotným příspěvkem, určitě to uvítáme. 
Těším se na vaši účast. 

Ještě jednou připomínám pondělí 16. 1. 2017 bude věnováno Záchranné stanici Votice. 

Děkuji za pozornost.  

Obrázek č. 15 – Kasička 

Zdroj: vlastní foto 
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2.2.1.2 Novinový článek 

Dne 19. 1. 2017 byl zaslán do Benešovského deníku článek zachycující uskutečněnou akci. 

Obchodní akademie Neveklov pomáhá 

Domácí bábovky zpříjemnily žákům Obchodní akademie Neveklov školní den a navíc pomohly 

i k záchraně zraněných živočichů. Lucie Jará, žákyně 3. B, ve spolupráci se studentskou 

skupinou DOORS připravila příjemné překvapení pro všechny přítomné. 

16. 1. 2017 se v Obchodní akademii Neveklov nesl ve znamení dobročinnosti. Učitelé 

i studenti si mohli zakoupit ke svačině bábovku. Kousek za symbolických 5 Kč, které tak 

věnovali Ochraně fauny České republiky. Většina zúčastněných však ráda přispěla vyšší 

částkou, než bylo minimum. 

Své finanční příspěvky žáci i učitelé vkládali rovnou do dárcovské kasičky fauny. Zúčastnilo 

se přibližně 70 osob a celkový příspěvek činil 1123 Kč, což byla částka nad všechna 

očekávání. 

Akci zaštitovala Bc. Martina Buchalová z Ochrany fauny České republiky. Žákům poskytla 

nejen propagační a informační materiály, ale zodpověděla i jejich dotazy a pozvala je na 

návštěvu expozic. 

Ochrana fauny České republiky se sídlem ve Voticích a Hrachově u Sedlčan je nezisková 

organizace, která se zabývá péčí o nalezené či zraněné volně žijící živočichy. Náplní práce je 

léčba zraněných zvířat, poskytnutí krmiva a v nejlepším případě návrat již zdravých živočichů 

zpět do volné přírody. 

Celá akce se pyšní pozitivními ohlasy ze strany žáků, učitelů i samotné pracovnice fauny, 

která byla překvapena vysokou účastí. „Nabízet bábovku, to byl určitě dobrý nápad. S ničím 

takovým jsem se ještě nesetkala. Těší mě, jak velký byl zájem,“ uvedla Bc. M. Buchalová. 

A sama organizátorka? „Na akci jsem se připravovala, ale zároveň jsem se bála, jak ji 

spolužáci přijmou. Nikdy jsem nic takového neorganizovala, ale všichni byli skvělí,“ 

sdělovala s radostí a rozzářenýma očima Lucka, která vlastnoručně vyrobené domácí bábovky 

do školy přivezla. 



32 
 

Lucce i všem, kteří se podíleli na akci finančními příspěvky, patří velký dík. Je vidět, že 

studenti obchodní akademie jsou velice kreativní a do dalšího života budou určitě dobře 

připraveni. A jaké jsou další plány? O tom zase někdy příště. 

Mgr. M. Hulanová, Lucie Jará - OA Neveklov 

Benešovský deník reagoval velmi ochotně a dne 23. 1. 2017 článek otiskl22. 

 

2.2.2 Závěrečné shrnutí akce „Prodej bábovek“ 

Příprava i organizace akce proběhly bez jakýkoliv problémů. Akce zaznamenala u žáků 
i učitelů pozitivní ohlasy. Zúčastnilo se přibližně 70 lidí. Celkový výtěžek činil 1123,-. 

V rámci propagace akce bylo jednáno s vedením Obchodní akademie Neveklov, studentskou 
organizací DOORS, ale samozřejmě také s Ochranou fauny ČR. Tady opravdu vítají 
jakoukoli možnost spolupráce, a tak ochotně přislíbili pomoc a záštitu nad akcí. 

Bábovky byly napečeny doma. Doba strávená pečením, energie i cena surovin byly příspěvek 
organizátorky. Ze získaných peněz tak nic nebylo odebráno. 

Ve škole se akce setkala s obrovským úspěchem. Více než polovina žáků si dílek bábovky 
zakoupila. Přispíváno bylo daleko větší částkou, než bylo požadováno. V kasičce se objevily i 
papírové bankovky.  

Celá akce byla následně zhodnocena v novinovém článku, který vyšel v Benešovském deníku, 
a tak se o akci mohla dozvědět i širší veřejnost. 

 

2.3 Charitativní akce „Vyrob si zvířátko“ 

Akce proběhne v lednu 2017. Budou osloveny mateřské školy Neveklov23, Bystřice24, 
Vrchotovy Janovice25 a Votice26.  

                                                

22viz. příloha č. 3 

23 Pod Radlicí 67, 257 56 Neveklov 

24 Družstevní 422, 257 51 Bystřice 

25 Vrchotovy Janovice 95, 257 53 Vrchotovy Janovice 
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Oslovení proběhne elektronickou poštou formou informačního e-mailu, kde bude celá akce 
představena. Budou uvedeny podmínky, cíle a k čemu bude použit výtěžek. 

 

2.3.1 Organizace „Vyrob si zvířátko“ 

Nejprve opět proběhla komunikace s pracovnicí z Ochrany fauny české republiky. Byl 
domluven termín a následně byly elektronicky rozeslány informace o akci do mateřských 
škol. Šlo o popis akce, datum, kdy bude akce probíhat, k čemu bude akce sloužit a kdy bude 
vybraná částka předána. 

E-maily byly poslány ředitelství institucí ve čtyřech mateřských školách, konkrétně Mateřské 
škole Neveklov, Mateřské škole Votice, Mateřské škole Bystřice a Mateřské škole Vrchotovy 
Janovice. Pouze Mateřská škola Votice projevila zájem o akci a potvrdila svou účast. 

Zástupkyně27 pro Mateřskou školu Votice Jana Kocurová byla z akce nadšená a velmi si 
vážila, že byla tato mateřská škola oslovena.  

Mateřská škola28 se výrobou zvířátek zabývala v rozmezí 12. 1. – 20. 1. 2017. V tomto 
termínu byla také zvířátka hned nabízena rodičům, kteří si výrobky svých děti mohli koupit za 
libovolnou částku, zvolenou dle vlastního uvážení. Peníze byly vkládány do kasiček, které 
byly umístěny v každé třídě.  

Předání peněz proběhlo v pátek 20. 1. 2017, kdy si peníze osobně vyzvedla opět paní 
Buchalová z Ochrany fauny České republiky.  

 

2.3.1.1 Pravidla 

Děti dostaly za úkol vyrábět či malovat cokoliv s motivem „Zvířátka“. Tento motiv byl zvolen 
z důvodu spojitosti akce s podporovanou organizací.  

Výrobky byly později nabízeny rodičům, kteří si je mohli koupit za libovolnou částku. 

                                                                                                                                                   

26 Sadova 565, 259 01 Votice 

27ZŠ a MŠ Votice jsou sloučené; ředitelka sídlí v ZŠ 

28 viz. příloha č, 4 
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Poslední den akce byl výtěžek předán pracovnici Ochrany fauny ČR.   

 

2.3.1.2 Rozhovor s vedoucí učitelkou pro MŠ Votice 

Následně proběhl rozhovor o uskutečněné akci se zástupkyní pro Mateřskou školu Votice 
Janou Kocurovou. 

 

Měli jste s touto akcí mnoho práce? Byl nějaký problém? 

Vše probíhalo narychlo. Paní učitelky udělaly s dětmi výrobky hned v první den. 

 

Líbila se akce dětem? 

Paní učitelky děti motivovaly (pomoc zvířátkům), tudíž se jim práce líbila a všichni odvedli 
skvělou a zajímavou práci (výkresy, výrobky). 

 

Jaké ohlasy byly od rodičů? Líbila se jim tato akce? Měli podezření na nepravost akce?  

Žádné pochybnosti se neobjevily. Rodiče smysl akce pochopili (v šatnách byly o akci 
vyvěšeny informace). Skoro všechny výrobky si rodiče zakoupili. 

 

Setkáváte se v mateřské škole často s nějakým typem charitativní akce? S čím nejčastěji? Co 
má největší úspěch?  

Nejčastěji se setkáváme s charitativní akcí prostřednictvím žáků ZŠ Votice, kteří prodávají 
magnety s obrázky. Osloveni jsou především zaměstnanci MŠ, mezi rodiče tuto akci 
nepřenášíme. 

 

Byla jste spokojena s výběrem organizace, pro kterou byly vybrané peníze určeny? 

Ochrana Fauny ČR je organizace z Votic, pracují tu dlouhodobě, jejich akce navštěvujeme. 
Myslím, že i účel (péče o zvířata) byl pro děti srozumitelný.  
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Závěrečný komentář: 

Paní Buchalová nám poslala pro všechny děti pohlednice a samolepky se zvířaty. Napsala 
i děkovný dopis, který jsme vyvěsili na nástěnku, kde si ho mohou všichni rodiče přečíst. 
Myslím, že jsme tím akci úspěšně zakončili!  

 

2.3.1.3 Rozhovor s učitelkou MŠ 

Několik otázek bylo položeno také přímo jedné z učitelek MŠ Votice Michaele Hoškové. 

Měla jste s touto akcí mnoho práce? Byl nějaký problém? 

S touto akcí moc práce nebylo, děti ve školce stále něco vyrábějí, takže se malování zařadilo 
do každodenního tvoření. Pokud by děti na tuto akci nebyly upozorněny, ani by si nevšimly, 
že je něco jinak. 

 

Líbila se akce dětem? 

Určitě ano, děti mají přirozeně velice rády zvířata, a když zjistily, že jim touto formou mohou 
pomoci, úplně se pro akci nadchly. 

 

Jaké ohlasy byly od rodičů? Líbila se jim tato akce? Měli podezření z důvodu pravosti akce?  

Rodiče o akci skoro nemluvili. Já osobně jsem o tom mluvila pouze s jednou maminkou a té 
se akce velice líbila a chtěla přispět větším finančním obnosem. Myslím si, že nikdo z rodičů 
žádné podezření neměl. 

 

Jaký je váš názor na tuto akci? 

Akce se mi líbila, jen by bylo lepší mít více času na přípravu výrobků a obrázků. 

 

Jaký máte obecně názor na charitativní akce konané v prostorách mateřské školy? 

Mně osobně to nevadí, ale setkala jsem se se spoustou názorů, že tato akce do mateřské školy 
nepatří. 
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Které charitativní akce mají podle vás největší úspěch?  

Asi charitativní koncerty, ty jsou podle mě nejčastější. 

 

Myslíte, že by se měly nějaké takovéto akce konat častěji? 

Klidně ano, ale myslím si, že lidé je celkově v oblibě moc nemají. 

 

2.3.2 Závěrečné shrnutí akce „Vyrob si zvířátko“ 

Tato akce se také obešla bez problémů či organizačních potíží. Ze čtyř oslovených 
mateřských škol se zúčastnila pouze jedna, ale i tak je podporovaná organizace za vybranou 
částku ve výši 898,- velmi vděčná. 

Podle vedoucí paní učitelky proběhlo vše bez problémů i v samotné mateřské školce. Děti si 
práci užily a rodiče neměli problém tímto způsobem na akci přispět. 

Akce byla opět zaštítěna pracovnicí Ochrany fauny ČR, která po skončení akce obdarovala 
každé dítě samolepkou a pohledem se zvířecím motivem. Vedení mateřské školy zaslala 
děkovný dopis, který byl vyvěšen ve vestibulu budovy, kde si ho mohli přečíst rodiče.  

 

2.4 Další alternativy charitativních akcí 

Jak již bylo řečeno, ve společnosti se nabízí celá řada možností charitativních akcí. Je možno 
se inspirovat již fungujícími a pravidelnými akcemi, nebo se zamyslet a zrealizovat svůj nový 
typ akce. 

Jedním z druhů je charitativní běh. Tato forma dobročinných akcí se v současnosti stává stále 
více populární. Ročně se v každé zemi uskuteční nespočet charitativních běhů, podporujících 
celou škálu dobročinných organizací. Tato akce je velice náročná z hlediska propagace. Je 
nezbytné, aby se o konaném běhu dozvědělo co nejvíce lidí. Příspěvek dané podporované 
organizaci je poskytnut určitou částkou ze startovného.  

Další již fungující možností je shromažďování a následné darování nepotřebných věcí. 
Vybírat je možno například staré oblečení, nepotřebné hračky nebo knihy. Takto vybrané věci 
mohou posloužit jako vhodná podpora určitých středisek. 
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Setkat se můžeme také s  bazárky či jarmarky, kdy si lidé mohou za symbolické částky koupit 
vyrobené předměty či přinesené předměty. Takto získané finanční prostředky pak mohou být 
darovány vybrané dobročinné organizaci. 

Dále se dají velmi dobře využít různé všeobecné známé oslavy či svátky. Příkladem může být 
balení dárků o Vánocích, vyrábění přáníček či zdobení velikonočních kraslic. V této oblasti je 
celá řada možností. Lze akci provádět zdarma, jako pomoc ostatním, či za symbolický 
poplatek, kdy vybraná částka poslouží určené organizaci. 

Z hlediska umění může být uspořádán charitativní koncert, výstava či taneční vystoupení. 
Vybírané vstupné bude sloužit jako finanční podpora vybrané organizace či instituce. 

Možností, jak získat finanční prostředky, může být také osobní realizace v určitém druhu 
dobrovolné práce, například mytí aut nebo sekání trávy. 

Velmi se osvědčila organizace akce spojené s jídlem. Dobročinná akce spojená s prodejem 
jídla či pití se jeví jako velmi vhodná alternativa. Je zde velká pravděpodobnost zapojení 
velkého počtu lidí. 

Často využívaný je i způsob sbírání víček či starého papíru, který v dnešní době slouží jako 
vhodný prostředek získání financí. 
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ZÁVĚR 

Práce se věnuje organizaci a přípravě charitativních (dobročinných) akcí. Dobročinná akce je 
akce, která je pořádána dobrovolně, za účelem podpoření předem známého veřejně 
prospěšného cíle, ať už prostřednictvím různých neziskových organizací pomáhajících řešit 
sociální problémy ve společnosti, nebo uspořádání vlastní charitativní akce na podporu 
některé organizace či jednotlivce, případně k vyřešení konkrétního problému. 

Jedním z typů je veřejná sbírka, kterou smí pořádat pouze právnická osoba a je potřeba zajistit 
několik právních opatření. Z tohoto důvodu práce představuje několik již existujících nadací, 
nadačních fondů či jiných neziskových dobročinných organizací, které se zabývají jejich 
organizováním v různých odvětvích sociální sféry. Jedná se například o pomoc ve 
zdravotnictví, školství, kultuře či ochraně životního prostředí.  

Prostřednictvím těchto dobročinných organizací může každá fyzická osoba přispět jakoukoli 
formou daru – finanční dar, věcný dar, dárcovská SMS, fyzická pomoc při pořádání akce 
a sousta dalších. Samotná organizace akce, zajišťování spolupráce, vyřizování legislativních 
povinností a propagace ale náleží určité právnické osobě – dobročinné organizaci. 

Druhým typem je charitativní akce. Tuto akci, obsahující slovo charitativní, smí pořádat 
i fyzická osoba a není potřeba právní zajištění. Z tohoto důvodu je práce zaměřena na 
organizaci charitativní akce. 

V rámci práce byly uskutečněny dvě charitativní akce. Obě akce byly zorganizovány 
k podpoře Záchranné stanice Ochrany fauny České republiky. Jedná se o neziskovou 
organizaci, která se zabývá péčí o zraněné a volně žijící živočichy, ekologickou výchovou dětí 
a veřejnosti a pomocí chráněným živočichům. Podpora právě této organizace byla zvolena 
zejména z důvodu lokalizace Záchranné stanice (místo bydliště), zkušeností z osobních 
návštěv a pozitivních ohlasů veřejnosti.  

Dalším důvodem byla situace v OA Neveklov, kde byla akce plánována. Působí zde 
studentská organizace DOORS, která je zaměřena na prohlubování spolupráce mezi 
generacemi, zlepšení klimatu ve školním prostředí, ale také na pomoc potřebným. V rámci 
těchto akcí žáci mohou přispět například na Světlušku, Lize boji proti rakovině, nadaci Naše 
dítě či SOS dětským vesničkám. Žáci školy tedy vědí, že mohou podpořit tyto sbírky a 
podporují je. Každoročně je také organizován sběr použitého ošacení, knih či drobných 
elektrospotřebičů. I do této akce se žáci, respektive jejich rodiče, aktivně zapojují. 

Podpora němých tváří však v letošním roce ve škole chyběla. Její absence bylo využito a 
mezera zaplněna pomocí spolupráce s Ochranou fauny ČR. 

Před uskutečněním akcí byl navázán kontakt s ředitelem Ochrany fauny České republiky 
panem Křížkem. Návrh akce se mu velice líbil a přislíbil svou spolupráci, bohužel se však 
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zrovna v plánovaném termínu nemohl akcí ze zdravotních důvodů zúčastnit. Spolupráce tedy 
probíhala s jeho kolegyní paní Bc. Martinou Buchalovou.  

Paní Buchalové byly také předloženy návrhy akcí, se kterými ráda souhlasila, a přislíbila svou 
pomoc. Následně byl proveden rozhovor, kdy paní Buchalová přiblížila práci a cíle 
organizace, uvedla zkušenosti s pořádáním charitativních akcí, s jejich propagací, ohlasy 
veřejnosti a upřesnila, na co přesně darované peníze slouží. 

Ochrana fauny nevyužívá žádnou placenou reklamu. Její zviditelnění probíhá přednostně přes 
internetové stránky či facebook. Objevuje se také v reklamních či televizních relacích, 
zejména v souvislosti se záchranou živočichů (v této době chov koní u Jankova). Sama 
organizace přímo charitativní akce neorganizuje. Je pořadatelem pouze akcí pro rodiny 
s dětmi. Zde si návštěvníci sami zvolí, zda chtějí přispět této stanici, případně jakým 
způsobem (finančně, věcně, adopcí zvířátka). Získané finanční prostředky jsou využity na 
zajištění chovu, veterinárního ošetření či krmiva zvířat.  

„Prodej bábovek“ se uskutečnil v prostorách Obchodní akademie Neveklov. Vzhledem 
k tomu, že se žáci OA Neveklov prostřednictvím studentské organizace DOORS podílejí na 
mnohých akcích, kterými pomáhají okolí, bylo třeba volit netradiční formu. Šlo o to zaujmout 
žáky a vtáhnout je do akce. Využití občerstvení za minimální cenu se zdálo jako vhodný 
způsob.  Samotné akci předcházela relace ve školním rozhlase. Takto a prostřednictvím 
facebookových stránek Obchodní akademie Neveklov a studentské organizace DOORS se 
žáci, učitelé i veřejnost dozvěděli o akci i o jejím cíli.  

Den před konáním akce byly napečeny čtyři bábovky. Žáci i učitelé si kupovali dílek bábovky 
za symbolickou částku 5,- Kč. Většina lidí ale přispívala větší částkou, než bylo požadováno. 
Zapojila se řada zájemců, více než polovina studentů a všichni učitelé. Výtěžek byl nad 
všechna očekávání. Celé akce se osobně zúčastnila zástupkyně Ochrany fauny České 
republiky, která si vybraný příspěvek ve výši 1123,- ihned převzala. 

Druhá akce se jmenovala „Vyrob si zvířátko“. Pro tuto akci byly osloveny čtyři mateřské 
školy – Mateřská škola Neveklov, Mateřská škola Votice, Mateřská škola Bystřice a Mateřská 
škola Vrchotovy Janovice, kterým byl rozeslán informační e-mail, ve kterém byl uveden 
důvod a cíl akce spolu s pravidly. Zájem o akci projevila pouze Mateřská škola Votice, která 
se již s podobným typem akce setkala a vždy přinesl pozitivní ohlasy od zaměstnanců, dětí 
i rodičů. Mateřské školy byly osloveny z důvodu, že malé děti zvířátka milují, téma je jim 
příjemné, známé. Bylo předpokládáno zapojení všech, nebo alespoň většiny, oslovených 
mateřských škol. Vedení institucí nemělo žádné obavy z pravosti a právního zajištění akce. 
Důvodem, proč se MŠ nezúčastnily, byl krátký časový horizont (mateřské školy uváděly, že 
by informace potřebovaly znát dříve, aby akce byla proveditelná). 

Tato akce probíhala necelé dva týdny. Děti vyráběly různé předměty a malovaly obrázky na 
dané téma zvířátka. Rodiče si jejich práce kupovali za částku dle vlastního uvážení. Pravidla 
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a důležité informace o akci byly vyvěšeny v každé třídě, tudíž měli všichni rodiče možnost si 
o probíhající akci potřebné údaje přečíst. Na letáčku byl uveden kontakt na Faunu i na 
organizátorku akce Lucii Jarou, kdyby bylo třeba potřebné nejasné informace doplnit. 

Forma získávání peněz výběrem přímo od rodičů, nikoli od samotné instituce, byla zvolena 
z důvodu právních pravomocí neziskových organizací, které svůj finanční fond mohou použít 
pouze pro své vlastní účely.  

Děti si celou akci užily a vedení MŠ Votice bylo velmi rádo, že se akce vydařila. Výtěžek 
činil 898,-. Výše částky opět překročila očekávání. I zde byl příspěvek ihned předán 
pracovnici Fauny. Zbylé obrázky či výrobky budou vystaveny v prostorách Motýlária ve 
Voticích. Náklady na organizaci byly v tomto případě nulové, MŠ nepožadovala žádný 
materiál. Děti využily pomůcky, které vlastní MŠ.  

Několik dní po skončení akce zaslala organizace Ochrany fauny ČR děkovný dopis, který byl 
vystaven v prostorách MŠ Votice. Každé z dětí ještě dostalo pohled a samolepku se zvířaty 
a logem organizace. 

Následně proběhl rozhovor s vedoucí učitelkou pro Mateřskou školu Votice Janou 
Kocurovou, která celou akci zhodnotila a uvedla, že se Stanicí spolupracují a navštěvují jejich 
akce. Žádnou charitativní akci však ještě sami neuskutečnili. Občas učitelky přispívají žákům 
ZŠ, když oni pomáhají prodejem např. magnetů. Rodiče do takových akcí zapojili. 

Michaela Hošková, učitelka z MŠ Votice uvedla, že lidé obecně se do charitativních akcí 
příliš nezapojují. Zúčastněné děti však byly velmi nadšené, protože, jak bylo předpokládáno, 
akce související se zvířátky je bavila. 

Obě akce proběhly bez nepříjemných organizačních či právních potíží. Akce se mohou pyšnit 
pozitivním hodnocením a spokojenými ohlasy. Podporovaná organizace si velmi vážila tak 
vysokého příspěvku. Hodnocení akce „Prodej bábovek“ bylo otištěno v Benešovském deníku 
a na facebookových stránkách OA Neveklov. 

Komunikace s Ochranou fauny ČR probíhala bez jakýkoliv problémů. Samotný ředitel 
organizace Pavel Křížek byl velmi vstřícný a nadšený z rozhodnutí podpořit právě tuto 
organizaci. Kvůli jeho zdravotním problémům probíhala následná domluva již s jeho kolegyní 
Bc. Martinou Buchalovou.  

Paní Buchalová byla kreativní a vždy ráda poskytla své rady. Aktivně se zúčastnila obou akcí, 
kdy zodpovídala případné dotazy a přebrala finanční příspěvky do zapečetěné kasičky.  

Od samého začátku si velmi vážili nabídnuté možnosti získat finanční prostředky pro dobrou 
věc. „Tento typ příspěvku, kdy se sám někdo z veřejnosti nabídl uspořádat charitativní akci, 
byl pro Faunu novinkou, za kterou jsme byli velmi vděčni,“ uvedla Bc. Martina Buchalová.  
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Tyto dvě, v podstatě jednoduché, akce znázorňují, že pomoci může opravdu každý. Je zde 
nespočet možností a nápadů, které nejsou nijak zvlášť obtížné a složité na přípravu. Stačí jen 
chtít a věnovat trochu svého času. 
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Příloha č. 2 – Obchodní akademie Neveklov 
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Příloha č. 4 – Mateřská škola Votice 
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