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Koalice nevládek Pardubicka, o. s. 

 Klášterní 54 

 530 02 Pardubice 

  461 031 821 

 774 412 876 

 kancelar@konep.cz 

 

 www.konep.cz 

 www.nevladky.cz 

 

IČ 26679485 

 191 7551 001/5500 

 123 8851 379/0800 
 

Členské organizace 2013 

Amalthea, o. s.         

Boii, o. s. 

CEDR Pardubice, o. p. s. 

Centrum Don Bosco SKM 

Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s. 

Česká abilympijská asociace, o. s. 

Ekocentrum Renata – ZO Společnosti Renata, o. s. 

FOKUS Vysočina 

Medea, o. s. Hlinsko 

MIREA denní stacionář, o. p. s. 

Občanské sdružení Altus 

Občanské sdružení CEMA Žamberk 

Oblastní charita Pardubice 

Péče o duševní zdraví – region Pardubice 

Rodinné centrum Kašpárek, o. s. 

Salesiánské středisko mládeže a SKM 

Sdružení občanů pro pomoc zdravotně postiženým „Apolenka“ – hiporehabilitace  

SKP-CENTRUM, o. p. s. 

Středisko sociálních služeb Salvia 

Šance pro Tebe, o. s. 

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o. p. s. 

ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov 
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Úvodní slovo předsedkyně správní rady 

Milí přátelé, 

 

s Koalicí nevládek Pardubicka (KONEP) jsem spjata od jejích samých počátků. Za dobu její činnosti jsem prožila v pozici čle-

na, společně se správní radou a nyní jako předsedkyně, období hledání správného zaměření organizace, čas hektické práce i radost 

z výsledků.  

Myslím, že v roce, kdy KONEP oslaví 10 let vzniku a více než 15 let své činnosti, již nikdo nepochybuje o tom, že vznik této 

organizace měl smysl. Cíle, které si organizace stanovila, jsou naplňovány konkrétními činnostmi a rozhodně se nejedná o prázdná 

slova.  

Spolupráce mezi státní správou, podnikateli i neziskovým sektorem byla názorně vidět v dalších Burzách filantropie, na kte-

ré můžeme být opravdu pyšní. Podpis trojstranné dohody tak dokazuje, že neziskový sektor může být i pro podnikatele rovnocenným 

partnerem a v mnoha oblastech i příkladem. Společenská odpovědnost firem začíná mít i v naší zemi svou váhu. Doufejme, že tomu 

tak do budoucna bude i při zaměstnávání znevýhodněných skupin a podpoře sociálních podniků. 

Velkou změnou prošly za tuto dobu i samotné nestátní neziskové organizace (NNO). Z mnohých se staly profesionální orga-

nizace, které jsou nezanedbatelnými zaměstnavateli v regionu. Naučili jsme se psát projekty, včetně těch evropských. Používat public 

relations a fundraising.  Motivovat k dobrovolnictví. A prosazovat svá práva i práva našich klientů v boji o místo v legislativním systému 

naší země. Mnohé zákony totiž s neziskovým sektorem stále nepočítají. Přesto můžeme být pyšní, že dnes již máme zástupce 

z neziskovek, kteří hájí naše práva zastoupeny v nejvyšších orgánech státu, kraje i města. A nemají to zdaleka lehké… 

Samotný rozvoj naší organizace i to, že máme stálé zaměstnance, odpovědnou správní radu i stabilní členskou základnu je 

nadále důkazem, že poslání KONEP – rozvoj neziskového sektoru – má smysl. 

Nadále je třeba upevňovat místo občanské společnosti, která se nebude bát vyjádřit svůj názor a zároveň intenzivně praco-

vat na tom, aby v naší společnosti fungovaly pouze transparentní, důvěryhodné a poctivé neziskové organizace.  

 
 

Jolana Štěpánková, předsedkyně správní rady 

 

Správní rada   Revizní komise 
 

Jolana Štěpánková – předsedkyně  Jan Stejskal 

Miluše Horská – místopředsedkyně  Marie Hubálková 

Dana Hubálková – členka   Iva Simonidesová 

Olga Pavlů – členka    Marcela Švadlenková 

Lukáš Blažek – člen    Václav Cibulka 

 
 

 posílení společenské role občanského sektoru, zviditelnění neziskových organizací 

 podpora vzájemné spolupráce, výměna zkušeností, poskytování servisu NNO a veřejné správě 

 vzdělávání pracovníků NNO, posilování role dobrovolnictví 

 ovlivňování rozvojových dokumentů, aktivní podněcování řešení problémů regionu 
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Aktivity KONEP 

Účetní, ekonomické a daňové poradenství 

 poskytování bezplatného profesionálního účetního, ekonomického, dotačního a daňového poradenství neziskovým organi-

zacím z Pardubického kraje 

 aktivní e-mailová poradna 

 

Informační servis pro NNO 

 webový portál www.nevladky.cz s informacemi o dění v neziskovém sektoru a aktuálních dotačních příležitostech 

 vydávání čtvrtletníku Infolist – zpravodaje pro neziskové organizace z Pardubického kraje 

 

Vzdělávací akce 

 zajištění rozvoje vzdělávání pro pracovníky neziskových organizací 

 pravidelné pořádání kurzů, školení a odborných seminářů 

 

Akce pro veřejnost 

 pořádání osvětových akcí a kampaní za účelem prezentace práce neziskových organizací a propagace dobrovolnictví 

 seznamování veřejnosti s úlohou a důležitostí neziskového sektoru 

 

Společenské akce  

 pořádání výročních konferencí a tematických společenských setkání 

 Galavečer oceňování dobrovolníků, neziskových organizací a společensky odpovědných firem 

 

Burza filantropie 

 unikátní propojení neziskového, soukromého a veřejného sektoru na motivy televizního pořadu „Den D“ 

 prezentace projektů neziskových organizací před donátory připravenými finančně, materiálně nebo jinou formou podpořit 

kvalitní a prospěšné projekty 

 

Realizace projektů 

 realizace vlastních veřejně prospěšných projektů, financovaných převážně z fondů EU 
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Desetiletá cesta KONEP  
 
existence Komunitní koalice nestátních neziskových organizací na Pardubicku, fungující od roku 1998 jako  

neformální předchůdce KONEP 

 

2004  oficiální vznik 

 

příprava k podání projektu KONEP na Pardubický kraj, hledání příležitostí v čerpání financí z evropských 

fondů 

 

2005  spuštění infoportálu www.nevladky.cz 

 

podpora v činnosti od Pardubického kraje, vydání adresáře NNO v kraji, poradenství při zakládání NNO a ve fundraisingu, pokračování 

Krajských konferencí NNO, vzdělávací a prezentační akce, propagace neziskového sektoru, zapojení do evropského projektu na posí-

lení kapacity místních a regionálních orgánů, odborné stáže v Londýně 

 

2007 vybudování profesionální informační a poradenské 

kanceláře se 4 pracovníky 
 

poskytování odborné právní či ekonomické pomoci v rozvoji neziskových organizací, příprava vlastních projektů financovaných z fondů 

EU, prohlubování partnerství mezi NNO i státní správou, zahájení vydávání Infolistu, Analýza dopravních potřeb uživatelů sociálních 

služeb v Pardubickém kraji 

 

2009 realizace prvních projektů financovaných fondy EU 
 

projekty Communem reddere, Aktivní rodiče, Rodičovská dovolená – období růstu, Mediální výchova na gymnáziích, rozšíření infor-

mačního servisu pro NNO i do Středočeského kraje, Analýza nestátního neziskového sektoru v Pardubickém kraji 

 

2010 dohoda o spolupráci mezi Pardubickým krajem a 

neziskovými organizacemi 
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poskytování dalších vzdělávacích kurzů pro NNO, opětovné pořádání kulatých stolů s politiky, probíhající realizace stávajících evrop-

ských projektů, zahájení projektů Nejsem z Marsu, I my chceme pracovat…!, Komplexní analýza dalšího vzdělávání, zapojení do mezi-

národního projektu Upskilling Business Advisors 

 

2011 představení idey Burzy filantropie a její pilotní usku-

tečnění v 6 městech kraje 
 

prezentační akce spojené s Evropským rokem dobrovolnictví, navázání blízké spolupráce s Pavlem Šotolou, radním Pardubického kraje 

zodpovědným za sociální věci a neziskový sektor, ohromný ohlas na pilotní burzy 

 

2012 konání prvních „ostrých“ Burz filantropie  

 

prezentační akce spojené s Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, přípravy aktivit pro Evropský rok občanů 

2013, zahájení projektů Paní svého času díky podnikání a Money Box aneb jak zůstat ve hře, potvrzení unikátnosti a prospěšnosti 

Burzy filantropie a příprava na její další ročníky 

 

2013 podpis trojstranné dohody o spolupráci mezi KO-

NEP, Pardubickým krajem a Krajskou hospodář-

skou komorou Pardubického kraje 
 

Ohlédnutí 
 

KONEP je pro mě veliká škola života, spolupráce i partnerství mezi organizacemi a lidmi v nich. Vyvíjí se, jako život sám. Na 

počátku, více než před 10 lety, jsem byla velmi nadšená, že se můžeme podělit o problémy „mladé“ neziskové, nevládní nebo nonpro-

fitní organizace, které si tvořily novodobou porevoluční strategii, kdy někdo chce jen brát, někdo ví, že je třeba dávat a tak se i chová 

s veškerou zodpovědností a někdo jenom vyčkává.  

 Zažila jsem tady jedno z nejtěžších období svého života,  kdy někteří  „kuli“ své pikle.  Vývoj událostí v KONEPu ukázal, že 

poctivost, i když někdy vypadá jako naivita, se vyplácí. Ať nás provází, nás, co o to stojíme, férová a aktivní spolupráce, která vede ke 

kultivaci a kvalitní službě pro naši společnost a vlastně pro sebe.  Zdravá občanská společnost to potřebuje jako sůl a je nutnos-

tí  rozvibrované demokracie. Nikdy nezapomenu, když nás prezident Václav Havel pozval na Žofín, abychom ukázaly, co jsme zač. 

Žádný jiný prezident si tolik neuvědomoval význam vyvinuté občanské společnosti, vzdělané, pohotové, kultivované. Ale to všechno 

chce čas.  Díky všem za práci v KONEPu. 

 

Mgr. Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu PČR, zakladatelka KONEP 
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Historická bilance KONEP 

71        15 

                                                                                                 
                                           akcí pro veřejnost                                      krajských konferencí NNO Pardubického kraje 

  

57                             737 

                                                                                                 
                                         vzdělávacích kurzů                                                          účastníků kurzů 

 

16 
                                        Burz filantropie 

54                      2 120 500,- 

                                
                                        podpořených projektů                                celková výše darů 

 

                                                   824                          40 

                                                                               
                     zodpovězení odborných dotazů v poradně                                               vydání Infolistu 

                            

10                                4 033 
                        projektů financovaných z fondů EU                                                 účastníků projektů 

7 
                         vydaných publikací 
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Na Burze filantropie spojujeme 

cesty neziskovek a firem 
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Burza filantropie Pardubice              

  11   Pardubický kraj   AVE CZ 

    Město Pardubice   Advokátní kancelář Paděra 

    Elektrárny Opatovice   eBRÁNA 

    Pardubický perník Janoš  Rádio Černá Hora 

    Era – poštovní spořitelna  GMS Hadice 

    Nadační fond J&T 

  
      369 000 Kč  

    
NNO  8     „Kašpárek – místo pro všechny generace“   

„Všechny děti potřebují mámu a tátu“     

„Jedlý les – permakulturní zahrada“     

„Záchrana a renovace skříně motorového vozu“   

„Šance pro dva kamarády“     

„Euroklíč – klíč ke svobodě“     

„Klokánek Pardubice – vybavení zařízení“ 

„Tyflocyklistika“ 

 

Burza filantropie Chrudim 

  10    Pardubický kraj   EM BIO-tek 

    město Chrudim   Nadační fond J&T 

    AVE CZ    Sostaf 

    VS Chrudim   CompAK 

    Sonet Building   Rádio Černá Hora 

 
         270 000 Kč 

 
NNO  6       „Počítače se nebojíme“ 

„Lughnasad – festival keltské kultury“  

„Libor to dokáže“ 

„Výběh pro čápy“ 

„Máme šanci získat auto“ 

„Nový kabát pro Mama klub Chrudim“ 
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Burza filantropie Ústí nad Orlicí           

  6    Pardubický kraj   Iveco Česká republika  

    město Ústí nad Orlicí   Pekařství a cukrářství Sázava 

    Konzum, obchodní družstvo Ústí n. O.  Nadační fond J&T 

a partneři projektu „Jsme tu doma“   

 
         351 000 Kč 

 
NNO  13    „Vánoční pohlazení“   „Expoziční voliéra pro pěvce“   

„…mami, tati jedu taky“  „Pryč s bariérami na Orlickoústecku“ 

 „Autem do terénu“   „Bez domova neznamená bez potřeb“ 

 „Dětský klub fialka“   „Zvýšení kvalifikace pracovníků pobočky FOD“

 „Dědečkova dílna“   „Zavedení SKYPE na lince důvěry Ústí nad Orlicí“

 „Na cestě za prací“   „Psychorelaxační pobyty pro rodiny s dětmi s  

„Živá doba kamenná“    postižením“ 

  

 

Burza filantropie Litomyšl 

  11   Pardubický kraj   Medesa   

    město Litomyšl   Nadační fond J&T 

    Saint-Gobain Adfords CZ  Darren 

    Svitap J. H. J.   Rádio Černá Hora 

    ABplast    Iveco Česká republika 

    Limes 

 
         230 500 Kč 

 
NNO  5        „Terapie a péče pro děti z pěstounské rodiny“ 

„Mobilní sestřička“ 

„Přijedeme a pomůžeme“ 

„Pralinkárna“ 

„Stodola? Ne, to je naše hala!“ 



 
 

10 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Sbližujeme neziskový sektor a        

veřejnost 
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15. Krajská konference nestátních neziskových             

organizací Pardubického kraje 

  4. 3.      Litomyšl     80 
 

 Spolupráce NNO a Pardubického kraje 
 Změna občanského zákoníku – transformace občanských sdružení  

 

Den Země 2013 

  22. 4.      Pardubice    1000 
 

NNO      21    ekologické, sportovní, umělecké soutěže 

přírodovědné procházky, poznávání rostlin 

symbolické odbahnění Matičního jezera 

kuličkiáda 

závody na rotopedu – „Dojeď do Železných hor“ 

přírodní a řemeslné výrobky 

  

Výlety pro aktivní občany 

 18. - 19. 5.  Putování za Třebovským kohoutem 
 

 10. 8.   Krajem malířů Vysočiny 
 

 7. 9.    Vyhlídkové vrcholy 
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Dny dětí s dobrovolníky 

  24. 5.       450 

 Holice    NNO  5 

 
  9. 6.       1500 

 Chrudim    NNO  10 

 
  6. 9.       650 

 Žamberk    NNO  10 

 

Hravé odpoledne na farmě 

  10. 9.      Spojil    380 
 

NNO      22     prezentace NNO, soutěže 

       křtění mláďat 

       muzikoterapie 

       jezdecký výcvik 

       pohybové dovednosti psů 

       ochutnávky mezinárodní kuchyně 
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Aktivity s mateřskými centry 

 18  Léto s pohádkou    

   Den pro rodinu 

   Den Afriky – adopce na dálku 

   Mateřské školy v 21. století 

 

Semináře pro vedoucí mateřských center 

 46 

 
 Co je normální a co je přirozené 

 Vedení rodičovských skupin 

 Sladění rodinného a pracovního života 

 

Přednášky na školách o NNO a dobrovolnictví 

 SSOŠ Trading Centre Litomyšl     45 

 8. 10.      
 

 Zdravotní a sociální škola Chrudim    73 

 25. 11.      

 2. 12. 

 5. 12. 



 
 

14 

 

Semináře pro pracovníky NNO 

  14. a 15. 2.     16 

 Semináře Daně z příjmu NNO pro začátečníky a pokročilé 

 
  27. 5.      28 

 Přípravný seminář na Burzu filantropie Pardubice 

 
  30. 5.      16 

 Přípravné semináře na Burzu filantropie - Litomyšl, Ústí nad Orlicí 
 

  6. 12.      73 

 Seminář o novém občanském zákoníku 

 
  9. 12.      12 

 Spolky – občanská sdružení od 2014 
 

  13. 12.      9 

 Komunikační dovednosti ve fundraisingu 
 
       154 
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Galavečer oceňování dobrovolníků, NNO, společensky 

odpovědných firem 

 2. 12.    Pardubice   165  

 

 Neziskové organizace 
 

 KOMUNIKÉ, o.p.s.   

 Český spolek ČČK Chrudim  

 SK Heřmanův Městec, o.s. - Ježci 

 SKP-CENTRUM, o.p.s.  

 Česká abilympijská asociace, o.s. 

 ČSOP – Záchranná stanice a ekocentrum Pasíčka 

 Klub českých turistů Lanškroun 

 Boii, o.s. 

 CEDR Pardubice, o.p.s.  

 ZO ČSOP Podorlicko 

 

 Společensky odpovědné firmy 
 

 eBRÁNA  

 CompAK 

 Elektrárny Opatovice 

 Lesy České republiky 

 Vodárenská společnost Chrudim 

 Konzum, obchodní družstvo Ústí nad Orlicí 

 Awos 

 Iveco Czech Republic 

 ABK – Pardubice 

 Isolit - Bravo 

 

 Zaměstnavatel 2013 
 

 RUTO 

 Jídelna Mandala 

 VeMi – úklidová služba 

 Potraviny Málek 

 Městský úřad Skuteč 

 Kruh zdraví 

 O. K. Focus 

 PUCLE SLUŽBY 

 Východočeské divadlo Pardubice 

 Výškové práce Sova 

 

 Dobrovolníci 
 

 Anna Frantalová 

 Luboš Daniš 

 Ondřej Vojtíšek 

 Luděk Just 

 Petr Dračinský 

 Marcela Boháčová 

 Jitka Pešková 

 Michal Kadlec 

 Josef Vomáčka 

 Vlasta Antošová 
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Našimi projekty pomáháme      

konkrétním lidem 
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Money Box aneb jak zůstat ve hře 

 Koalice nevládek Pardubicka, o. s. 

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o. p. s. (partner projektu) 

 

 09/2012 – 06/2014 
 

 

  
 řídící pracovníci NNO v Pardubickém kraji 

 osoby se zájmem založit novou NNO v Pardubickém kraji 

 

 
 zvýšení nabídky dalšího vzdělávání pro řídící pracovníky NNO v Pardubickém kraji a zvýšení jejich manažerských dovedností 

 posílení schopnosti NNO využívat vícezdrojové financování a zviditelnění své činnosti 

 větší konkurenceschopnost neziskového sektoru a podpoření udržitelnosti aktivit NNO 

 vytvoření vzdělávacího programu Management v NNO 

 

 
 8 tematických modulů - každý složený ze 7 hodin teoreticky zaměřeného e-learningu a 7 hodin praktické prezenční výuky 

s lektorem 

 témata - finanční zdroje a řízení, public relations, vnitřní plánování, řízení lidských zdrojů apod. 

 

 

 Mgr. Petra Vondráčková 

 vondrackova@konep.cz 

 608 815 159 
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Paní svého času díky podnikání 

 GLE, o. p. s. 

Koalice nevládek Pardubicka, o. s. (partner projektu) 

 

 12/2012 – 11/2014 
 

 

  
 skupiny žen dlouhodobě nezaměstnaných, v předdůchodovém věku a vracejících se z rodičovské dovolené 

 

 
 poskytnutí podpory 120 klientkám ve Středočeském a Pardubickém kraji  

 pomoc s jejich aktivním začleněním zpět na trh práce formou sebezaměstnání nebo jinou formou realizace samostatné vý-

dělečné činnosti 

 

 
 komplex do sebe navazujících služeb cílících na přípravu zahájení podnikatelské činnosti z hlediska osobnostních kvalit i 

faktické přípravy 

 motivační kurzy pro obnovení sebedůvěry, cyklus interaktivních seminářů 

 stanovení individuálního akčního plánu s podnikatelským poradcem 

 vypracování podnikatelského plánu 

 služby mentoringu s úspěšnou podnikatelkou 

 příspěvek na rekvalifikační kurzy 

 networkingové aktivity 

 

 

 Monika Pavlíková, DiS 

 pavlikova@konep.cz 

 775 551 412 
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Učíme se podnikat, učíme se samostatnosti 

 Koalice nevládek Pardubicka, o. s. 

 

 04/2013 – 12/2014 
 
 

  
 studenti 1. – 3. ročníku středních škol Pardubického kraje 

 žáci 8. a 9. tříd základních škol Pardubického kraje 

 

  
 přispění k rozvoji podnikatelských znalostí a dovedností minimálně u 200 studentů 

 vytvoření vzdělávacích materiálů pro účastníky projektu i další žáky v Pardubickém kraji 

 

 
 teoretické a praktické poznání podnikatelského prostředí 

 práce s interaktivními videi a jejich natáčení, didaktická hra, besedy s podnikateli, exkurze 

 aktivity pod vedením odborného lektora 

 vytváření vlastního podnikatelského projektu každého studenta 

 prezentování své „fiktivní firmy“ 

 

 

 Bc. Anna Frantalová 

 frantalova@konep.cz 

 731 202 981 
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Přání k desátým narozeninám 

 

 

 

 

 

Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za 

sociální věci a neziskový sektor 

 

 

 

Monika Peterková, ředitelka CENTRA DON BOSCO SKM 

 

 

Jiří Krátký, historicky první ředitel KONEP 

 

 

 

 

 

 

Olga Pavlů, ředitelka Rodinného centra Kašpárek 

 

 

Jiří Janků, výkonný ředitel společnosti eBRÁNA 

Přála bych do dalších let KONEPu lidi, kteří 

mají chuť spolupracovat a otevřeně komu-

nikovat. Přála bych mu podporu ze strany 

veřejné správy. KONEP tak může být nadá-

le tím, čím se snaží být: prostorem pro 

kultivaci neziskové sféry. Přispívá tak 

jedinečným způsobem k rozvoji občanské 

společnosti. 

 

K 10. výročí vzniku KONEP přeji jeho vedení 

i všem členům spoustu dobrých nápadů a 

elánu do dalších aktivit, a také zachování si 

otevřenosti a partnerského přístupu při 

rozvoji neziskového sektoru v našem kraji. 

KONEP je a bude silný podle toho, kdo 

jej bude tvořit. Přeji proto Koalici, ať má i 

do budoucna silnou členskou základnu 

a schopný tým složený z vizionářů i lidí, 

kteří jsou schopni vize zrealizovat 

s citem pro detail. 

Milá Koalice nevládek Pardubicka, 

gratuluji k 10. narozeninám, děkuji za 

všechno, co pro neziskovky v Pardu-

bickém kraji děláš a do dalších let 

přeji aktivní členy, vstřícné partnery a 

spoustu skvělých nápadů. 

 

Milá Koalice nevládek Pardubicka, při 

příležitosti 10. výročí od oficiálního zalo-

žení bych Ti chtěl popřát mnoho dalších 

úspěšných projektů a ať Ti dorůstají stále 

další a další příznivci. 
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Milá Koalice nevládek Pardubicka, 

slavíš 10. narozeniny! Za sebou máš 

úspěšné projekty, které mnoha lidem 

v kraji přinesly naději. I Tobě přeji do 

budoucnosti naději, sílu a tým, který 

Tě povede tou správnou cestou vpřed.  

KONEP k výročí přeji mnoho zají-

mavých nápadů na projekty a 

jejich úspěšnou realizaci do dal-

ších let.  

KONEP přejeme k jeho desátým 

narozeninám hodně výborný tah na 

branku, hodně skvělých nápadů, 

kvalitních spolupracovníků a aby mu 

vydržela dobrá pověst, kterou si po 

celou dobu budoval. 

Přání k desátým narozeninám 

 

 

 

 

 

 

Marie Mitášová, účastnice projektu Paní svého času 

díky podnikání 

Iveta Blehová, Centrum J. J. Pestalloziho, o. p. s. 

  

 

 

 

 

Eva Boušková, dobrovolnice KONEP 

 

 

 

 

Iva Pohanková, jednatelka sociálního podniku Petriva, s. r. o, 

provozující POHANKU – jídelnu pro zdraví 

 

 

 

Leoš Šebela, ředitel ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice    

„Tajemství úspěchu je dělat 

obvyklé věci neobvykle dobře.“   

 

Jak prosté, přesto ne běžné. Přeji 

hodně lidí, kteří dokáží vaši práci 

a úsilí ocenit. 

KONEP pomohl POHANCE odstartovat další 

aktivity na počátku jejího sociálního podni-

kání. Byl a je jí oporou, přítelem i rádcem. 

Dělá krásné věci - spojuje zdravé a handi-

capované, bourá bariéry, pomáhá nalézt 

východiska. 

K jeho krásnému 10. výročí mu přeji, aby 

mu ten elán, entusiasmus i zdravý úsudek 

vydržely co nejdéle a věřím, že i do budouc-

na bude moci své bohulibé aktivity dále 

rozvíjet. 
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Zaměstnanci KONEP  

    Regionální a informační management – Univerzita Pardubice 

                          Vyšší odborná škola ekonomická, Svitavy 

 

V KONEP působí od roku 2007 jako koordinátorka krajského projektu „Poradenské centrum 

pro NNO“. Podílela se na finančním řízení projektu „Společně!“. V roce 2009 nastoupila na 

pozici ředitelky KONEP a dále také od roku 2012 působí jako podnikatelská poradkyně pro-

jektu „Paní svého času díky podnikání“. 

 

    

    Finance a daně – Vyšší odborná škola v Pardubicích 

  

Do KONEP nejprve nastoupila v roce 2011 na půlroční stáž. Od roku 2012 zde již působí na 

pracovní pozici koordinátorky informačního centra pro NNO. Podílí se také na realiza-

ci projektů „Money Box aneb jak zůstat ve hře“ a „Paní svého času díky podnikání“. 

 

 

 

 

    Veřejná ekonomika a veřejná správa – Univerzita Pardubice 

           Veřejná a regionální ekonomie (Ph.D.) – Univerzita Pardubice 

  

Od roku 2007 spolupracuje s KONEP a zastává funkci účetního a daňového poradce. V roce 

2012 se také stal odborným koordinátorem v rámci projektu „Money Box aneb jak zůstat ve 

hře“. 

  

 

 

    Obchodní akademie a hotelová škola 

 

Dlouholetá členka správní rady KONEP, v současnosti je její předsedkyní. V roce 2013 se 

ujala pozice finanční manažerky KONEP. 

 

  

Bc. Jana Machová, DiS. 

ředitelka 

Monika Pavlíková, DiS. 

koordinátorka informačního centra 

pro NNO 

doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D. 

účetní, daňové poradenství, odborný 

koordinátor projektu Money Box 

Jolana Štěpánková 

finanční manažerka 
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Zaměstnanci KONEP 
     Regionální geografie – Karlova Univerzita 

 

S KONEP zahájila externí spolupráci v roce 2008, kdy řídila projekt „Komplexní analýza dal-

šího vzdělávání v Pardubickém kraji“. Od roku 2012 je manažerkou projektu „Money Box 

aneb jak zůstat ve hře“. 

 

 

 

 

     Francouzská filologie – Karlova Univerzita 

           Právo a právní věda – Karlova Univerzita 

 

Od roku 2013 je v KONEP manažerkou aktuálně realizovaného projektu „Učíme se podnikat, 

učíme se samostatnosti“. 

 

 

 

 

     Ekonomika a management – Česká zemědělská univerzita 
 

V KONEP působí od roku 2010 jako koordinátorka seminářů, konferencí, kulatých stolů a 

administrátorka internetových stránek. Působila také jako koordinátorka a manažerka pro-

jektů „Communum reddere“ a „Nejsem z Marsu“. Zároveň byla zpracovatelkou výstupů pro-

jektu „I my chceme pracovat…!“. 

    Od konce roku 2012 čerpá rodičovskou dovolenou. 

 

  

     Fakulta ekonomicko-správní – Univerzita Pardubice 
  

Od roku 2009 zastávala v KONEP pozici finanční manažerky, na které se věnovala přede-

vším finančním otázkám spojeným s realizací evropských projektů. 

 V dubnu 2013 ji na této pozici vystřídala Jolana Štěpánková. 

 

 

Mgr. Petra Vondráčková 

projektová manažerka 

Bc. Anna Frantalová 

projektová manažerka 

Ing. Eva Bulisová 

informační servis 

Ing. Petra Harišová 

finanční manažerka 
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Spotřeba

Opravy

Cestovné

Ostatní služby

Mzdové náklady

Sociální a zdravotní pojištění

Ostatní daně a poplatky

Ostatní pokuty a penále

Bankovní úroky

Jiné ostatní náklady

Zpráva o hospodaření  

Výdaje Kč 

Spotřeba 244 444,00 Kč 

Opravy 6 888,00 Kč 

Cestovné 70 048,00 Kč 

Ostatní služby 1 152 288,80 Kč 

Mzdové náklady 1 646 246,00 Kč 

Sociální a zdravotní pojištění 448 744,00 Kč 

Ostatní daně a poplatky 100,00 Kč 

Ostatní pokuty a penále 915,00 Kč 

Bankovní úroky 1 502,59 Kč 

Jiné ostatní náklady 26 939,68 Kč 

Výdaje celkem: 3 598 116,07 Kč 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Největší výdajovou položku v roce 2013 tvořily mzdové náklady včetně odvodů, kdy dosahují částky 46 % celkových výdajů. 

 

Druhou největší výdajovou položkou v rámci rozpočtu byly ostatní služby, které zahrnují v převážné výši náklady na realizaci aktivit 

jednotlivých projektů a další položky jako pronájem, poštovné, telefony, internet, účetnictví aj. Ty tvořily asi 32 % všech výdajů v rámci 

rozpočtu.    

       

V průběhu roku 2013 bylo Koalicí nevládek Pardubicka, o. s. zaměstnáno okolo 33 osob, kdy nepřevážnou část pracovních poměrů 

tvořily DPP a DPČ. Převážná většina uzavřených DPČ nedosahovala více než 0,5 úvazku. Pouze 2 osoby (Machová a Pavlíková) praco-

valy v organizaci na vyšší než 0,5 úvazek, ostatní pracovní vztahy byly krátkodobého charakteru s velmi nízkým počtem odpracovaných 

hodin v rámci realizovaných projektů.         
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Operační program Vzdělávání pro

konkurenceschopnost

Operační program Lidské zdroje

a zaměstnanost

Pardubický kraj 2013

Ostatní

Zpráva o hospodaření 

Příjmy Kč 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1 853 073,99 Kč 

Money Box aneb jak zůstat ve hře 1 095 781,77 Kč 

Nejsem z Marsu 180 890,42 Kč 

Učíme se podnikat 576 401,80 Kč 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 909 714,38 Kč 

Paní svého času 909 714,38 Kč 

Pardubický kraj 2013 750 000,00 Kč 

Pardubický kraj 2013 500 000,00 Kč 

Evropský rok aktivního stárnutí 250 000,00 Kč 

Ostatní 342 694,16 Kč 

Členské příspěvky 76 000,00 Kč 

Tržby 236 077,00 Kč 

Ostatní 30 617,16 Kč 

Příjmy celkem: 3 855 482,53 Kč 

 

 

  

  

 

 

 

 

Hospodářský výsledek: 257 366,46 Kč 
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Poděkování partnerům 

ABplast, s. r. o.     

Advokátní kancelář Paděra    

AVE CZ      

CompAK, s. r. o.     

Congress Centre Pardubice    

Darren, s. r. o.     

eBRÁNA, s. r. o.     

Elektrárny Opatovice     

EM BIO-tek     

EPR Praha, s. r. o.     

Era – poštovní spořitelna    

Iveco Czech Republic    

GMS Hadice     

Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí  

Limes, s. r. o.     

Medesa, s. r. o.     

město Chrudim 

město Litomyšl 

město Pardubice 

město Ústí nad Orlicí 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

Nadační fond J&T 

Pardubický kraj 

Pekařství a cukrářství Sázava 

Perník Janoš  

Rádio Černá Hora 

Saint-Gobain Adfors CZ, s. r. o.  

Sonet Building s. r. o. 

Sostaf, s. r. o. 

Svitap J. H. H. spol. s. r. o. 

Studio Press, s. r. o. 

VS Chrudim, a. s. 
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Poděkování organizacím 

Amalthea, o. s. 

Anglické gymnázium, SOŠ a VOŠ Pardubice 

Boii, o. s.  

CENTRUM DON BOSCO Salesiánský klub mládeže 

Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s. 

Centrum pro rodinu Sluníčko, o. s. 

DELTA – střední škola informatiky a ekonomie, s. r. o. 

Ekocentrum PALETA 

Europe Direct Pardubice 

FOKUS Vysočina 

GLE, o. p. s. 

Krajská hospodářská komora Pardubického kraje 

Letohradské soukromé gymnázium, o. p. s. 

Mama klub Chrudim 

MaTami, centrum pro rodinu, o. s. 

Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy 

Mateřské centrum Litomyšl 

Mateřské centrum Medvídek 

Mateřské centrum Rosa 

Most pro lidská práva, o. s. 

Občanské sdružení Altus  

Občanské sdružení CEMA Žamberk 

Oblastní charita Pardubice 

Rodičovské centrum Radovánek, o. s. 

Rodinné integrační centrum, o. s. 

Salesiánské středisko mládeže SKM 

Sdružení občanů pro pomoc zdravotně postiženým „Apolenka“ – hiporehabilitace 

SKP-CENTRUM, o. p. s. 

Středisko sociálních služeb SALVIA 

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim 

Šance pro Tebe, o. s. 

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o. p. s. 

ZO ČSOP 44/16 „Klub ochránců SPR Habrov“ 

ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice 

ZŠ Jindřicha Pravečka, Výprachtice 

ZŠ Krouna 

ZŠ Pardubice – Svítkov 
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Prostor pro poznámky 
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Prostor pro poznámky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 


