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 Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) je otevřeným spolkem neziskových organizací, které působí v 

Pardubickém kraji. Dlouhodobým cílem Koalice je podporovat vzájemnou spolupráci, výměnu zkušenosti a pomáhat v 
rozvoji neziskových organizací. Koalice nevládek Pardubicka vznikla v roce 1998, jako samostatná organizace 
funguje od roku 2004. Je finančně podporována Pardubickým krajem a Evropskou unií.


  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

ź  
ź  
ź  
ź



Členské organizace Koalice nevládek Pardubicka 

Litomyšl

Pardubice



Úvodní slovo předsedkyně správní rady

Drazí přátelé,

dovolte mi začít ohlédnutí za minulým rokem jasným konstatováním. Rok 2016 byl pro nás rokem úspěchů. A zároveň 

rokem, který nám udělal velkou radost, rokem velkého rozšíření pracovního týmu a rokem šíření aktivit v rámci České 

republiky. KONEP již není „pouhým“ regionálním sdružením neziskovek, ale stává se zdrojem šíření inovativních 

myšlenek, přístupů a dobré praxe. Jak jste zajisté zaznamenali, hovořím především o aktivitách spojených s Burzou 

filantropie. Ta byla v minulém roce oceněna jako 3. nejlepší sociální inovace v mezinárodní soutěži SozialMarie, v 

Pardubickém kraji překonala několik svých milníků a symbolicky po 5 letech fungování jsme ji začali šířit do dalších 

krajů naší země, konkrétně do Středočeského kraje, Jihočeského kraje a Kraje Vysočina. 

Dělá mi radost, že odvážný nápad, který spojuje pro někoho možná na první pohled nespojitelné skupiny – 

neziskovky, firmy a veřejnou správu – funguje a cení jej experti i zmínění aktéři. Naším cílem je ukázat, že neziskovky a 

firmy mohou být přáteli, vymýšlet společné projekty a společnými silami pečovat o rozvoj regionu. V Pardubickém kraji 

vše začalo. Uvidíme, kde se vše zastaví. Chuť pracovat je stále velká! 

Jolana Štěpánková

Předsedkyně správní rady Koalice nevládek Pardubicka, z.s.

Jolana Štěpánková  
předsedkyně

Miluše Horská 
místopředsedkyně                    

Dana Hubálková
členka 

Olga Pavlů     
členka

Lukáš Hnát
člen

Revizní komise: Jan Stejskal, Marie Hubálková, Marcela Švadlenková

Správní rada



Aktivity Koalice nevládek Pardubicka

Účetní, ekonomický, daňový a právní servis
ź poskytování bezplatného profesionálního účetního, ekonomického, dotačního, daňového a právního poradenství 

neziskovým organizacím z Pardubického kraje
ź e-mailová poradna (poradna@nevladky.cz, pravnik@konep.cz); doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D., Advokátní kancelář 

Paděra, Rada & partneři 

Informační servis pro NNO
ź webový portál www.nevladky.cz s informacemi o dění v neziskovém sektoru a aktuálních dotačních příležitostech
ź vydávání čtvrtletníku Infolist – zpravodaje pro neziskové organizace z Pardubického kraje

Vzdělávací akce
ź zajištění rozvoje vzdělávání pro pracovníky neziskových organizací
ź pravidelné pořádání kurzů, školení a odborných seminářů

Akce pro veřejnost
ź pořádání osvětových akcí a kampaní za účelem prezentace práce neziskových organizací a propagace 

dobrovolnictví
ź seznamování veřejnosti s úlohou a důležitostí neziskového sektoru

Společenské akce 
ź pořádání výročních konferencí a tematických společenských setkání
ź ·Galavečer oceňování dobrovolníků, neziskových organizací a společensky odpovědných firem

Burza filantropie
ź ·unikátní propojení neziskového, soukromého a veřejného sektoru na motivy televizního pořadu „Den D“
ź prezentace projektů neziskových organizací před donátory připravenými finančně, materiálně nebo jinou formou 

podpořit kvalitní a prospěšné projekty – www.burzafilantropie.cz

Realizace projektů
ź realizace vlastních veřejně prospěšných projektů, financovaných převážně z fondů EU

Dobrovolnické centrum
ź vysílání dobrovolníků do neziskových organizací v Pardubickém kraji



Leden
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Březen
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Září

Říjen

Listopad

Prosinec

začátek spolupráce se střešními organizacemi pro NNO na Vysočině 
a v Jihočeském kraji

vydání Metodiky pořádání Burzy filantropie

uspořádání první Burzy filantropie mimo Pardubický kraj - v Benešově 
(s partnerskou organizací GLE o. p. s.)

rekordní účast 31 NNO na Dni Země
  
zisk 3. místa v mezinárodní soutěži pro sociální inovace SozialMarie
 
uspořádání 1. Krajského dne dobrovolnictví s Farní charitou Chrudim

nový 24. člen KONEP – Léthó, o.p.s. 

spolupráce na koordinaci dobrovolníků v Olympijském parku 
Pardubice

rekordní hodnota darů na jedné Burze filantropie - 514 000 Kč v Ústí 
nad Orlicí

začátek projektu KONEP roste a s ním jeho členové

začátek projektu Burza filantropie jako nástroj rozvoje lokálního 
sociálního kapitálu

Dobrovolnickým centrem prošlo za rok rekordních 121 dobrovolníků

Cesta rokem 2016



Roční bilance KONEP

						

						 



						 

							 

7

akcí pro veřejnost

3 513

účastníků akcí pro veřejnost

8

Vzdělávacích kurzů

114

účastníků kurzů

4

Burzy filantropie

42

podpořených projektů

65

zodpovězených dotazů v poradně

1 419 000 KČ

celková výše darů

4

vydání Infolistu



Vyhlášení ocenění SozialMarie (Vídeň, 1. května)

Burza filantropie vyhlášena 3. nejlepší sociální 
inovací z 280 přihlášených projektů

Zisk aktivní záštity nad projektem od českého 
patrona Pavla Kysilky (bývalý viceguvernér ČNB a ředitel 
České spořitelny)



Burza filantropie Pardubice        

Donátoři

Elektrárny Opatovice
Pardubický kraj

Advokátní kancelář Paděra, Rada 
& partneři 

ČSOB Pojišťovna
Nedcon
Foxconn

město Pardubice
Pražská plynárenská

GAMA Pardubice
Elektrárna Chvaletice

Nadační fond J & T
Harcross

GMS Hadice
KVE Nábytek

Miluše Horská

Obdarované NNO

Apolenka
Pardubický spolek historie 

železniční dopravy
Skutečně zdravá škola

Salesiánský klub mládeže, 
Centrum Don Bosco

Pardubický klub pro seniory
Péče o duševní zdraví

Česká abilympijská asociace
CEDR Pardubice

DaR – Centrum pro dítě a rodinu
Charita Přelouč

Křižovatka handicap centrum
Unie Roska – Ústí nad Orlicí

441 000 KČ



Burza filantropie Chrudim        

Donátoři

VS Chrudim
Pardubický kraj
Město Chrudim

Ekomonitor
Medesa

COOP Hlinsko
Rádio Černá Hora

Sostaf

TJ léčebna Košumberk
Centrum J. J. Pestalozziho

Centrum Jana XXIII.
EDDA – edukace, didaktika, dialog, 

alternativa
ZO ČSOP Klub ochránců přírody 

Habrov
Středisko volného času Pohoda a 

Pohoda Cool

190 000 KČ

Obdarované NNO



Burza filantropie Ústí nad Orlicí        

Donátoři

Konzum, obchodní družstvo v 
Ústí nad Orlicí a partneři 
projektu Jsme tu doma
Iveco Česká republika
město Ústí nad Orlicí

Pardubický kraj
Antikor Letohrad

ECOS
Medesa

město Letohrad
město Žamberk

Rádio Černá Hora
Nadační fond J & T

Obdarované NNO

CEMA Žamberk
Strom života – Lesní klub Letohrad

Charita Ústí nad Orlicí
Rodinné integrační centrum

Sdružení Neratov
Muzeum starých strojů

Unie Roska – Ústí nad Orlicí
Naděje

Centrum pro dětský sluch Tamtam
Péče o duševní zdraví

Rytmus Východní Čechy
Amalthea
ABATAB

CEDR Pardubice
Rodinné centrum Rosa

Poruchy autistického spektra
Ruka 8

KONTAKT Ústí nad Orlicí

514 000 KČ



Burza filantropie Litomyšl        

Donátoři

Saint-Gobain Adfors CZ
Medesa

Pardubický kraj
Nadační fond J&T 
Rádio Černá Hora

ABPLAST
VHOS

Eurepap
Rehau

Obdarované NNO

Středisko rané péče v 
Pardubicích

Oblastní charita Moravská 
Třebová
Naproti

28. oddíl skautů "Petra Müllera" 
Jevíčko

Charita Svitavy
Cestou spolu

274 000 KČ



Burza filantropie 2016

V Pardubicích se sešlo nebývalé množství donátorek...

... a představili se i roboti ...

... v Chrudimi se jezdilo na Tricyklu...



... o první pěvecké 
vystoupení v 
historii Burzy 
filantropie se 

postaraly skautky z 
Jevíčka...

....a v Ústí nad 
Orlicí se vybrala 
nejvyšší částka v 

historii Burzy 
filantropie.



Dobrovolnické centrum KONEP

Bilance 2016

Počet dobrovolníků: 121

Počet přijímajících organizací: 24

Kontakt: 

  Ing. Lucie Křivková, koordinátorka dobrovolníků

   775 551 412
  krivkova@konep.cz





Galavečer oceňování dobrovolníků, neziskových 
organizací a společensky odpovědných firem 2016

   28. listopadu   Pardubice   250

   Dobrovolníci 

Ota Bydžovský, Ilona Dembická, Jana Hofmanová, Jaroslava Hrdinová, Natálie Jehličková, Lenka 
Kolářová, Jarmila Krátká, Eliška Lokajíčková, Hana Němcová, Aneta Nováková, Zdeňka Pírková, 
Pavel Rakušan, Růžena Rösslerová, Iva Řehounková, Tibor Schwarz, Zuzana Soukupová, Pavel 
Studnička, Jan Štorek, Jiří Vála.

   Nestátní neziskové organizace

Děti patří domů, Lidé v lese, Sdružení dobrovolných hasičů Hrochův Týnec, TJ Léčebna 
Košumberk, Zámeček Pardubice.

   Společensky odpovědné firmy

AWOS, Elfra, Gymnázium Josefa Ressela Chrudim, Iveco Czech Republic, KONZUM, obchodní 
družstvo v Ústí nad Orlicí, Medesa, Mediate, Poličská nemocnice, Prádelna Pardubice, Státní 
okresní archiv Chrudim, Pekařství a cukrářství Sázava, Isolit-Bravo.

Hodnotící komise: Pavel Šotola (Pardubický kraj), Jakub Rychtecký (město Pardubice), Eva Malinová (Krajská 
hospodářská komora Pardubického kraje), Tomáš Dvořák (Pardubický deník), Andrea Pavlíková (Europe Direct), Jana 
Machová (KONEP), Eva Sládková (Rytmus Východní Rytmus), Anna Jarošová (zástupce studentů) 



 88

 30. března

 Pardubice

 Umění sebeprezentace

Workshopy s experty

ź Jak na tiskovky
ź PR a marketing umí řídit i neziskoví 

manažeři. Chcete vědět jak?
ź Řekněte si o cokoliv. Praktický workshop 

jak požádat o pomoc, záštitu i peníze
ź Jak získat podporu pro sociální inovace

18. Krajská konference nestátních neziskových 
organizací Pardubického kraje



  1 000

NNO	  31

  22. dubna 

  Pardubice

Den Země 2016



  1 000

NNO	  29

  14. září

  Spojil (farma Apolenka)

Hravé odpoledne na farmě Dny dětí s dobrovolníky

675

Holice ve spoupráci s RVC  
Holoubek

Luže ve spolupráci s 
Hamzovou odbornou léčebnou 
pro děti a dospělé







1. Den dobrovolnictví Pardubického kraje

 500

NNO 34

 Chrudim

Ve spolupráci s Farní charitou Chrudim a Pardubickým krajem.



Přednášky na školách o dobrovolnictví

  34  přednášek

 1 507 studentů

  17 škol a zájmových organizací 

Semináře pro pracovníky neziskových organizací

 114 

 Daně z příjmu NNO
 Jak využít sociální sítě pro neziskové organizace
 Jak získat podporu pro sociální inovace
 Marketing neziskovek
 Intenzivní víkendový kurz Účetnictví NNO – prakticky
 Seminář prezentačních dovedností (Burza filantropie)
 Seminář Jak napsat projekt (Burza filantropie)
 Konzultační den ekonomicko-daňově-účetního poradenství



Projekt „Burza filantropie – cesta k propojení veřejného, 
soukromého a neziskového sektoru

Realizováno s GLE o.p.s. 

Cíl projektu: Přenos know-how pořádání Burzy filantropie do Středočeského kraje 

Výstupy:

Burza filantropie v Benešově    Metodika pořádání Burzy filantropie

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

9       
                  

donátorů

5 
                      

 podpořených projektů

212 000 Kč       

celková hodnota darů



						



http://www.fondnno.cz
http://www.eeagrants.cz


Projekt Burza filantropie jako nástroj rozvoje lokálního 
sociálního kapitálu

Cíl projektu: inovace nástroje Burzy filantropie a jeho rozšíření

Realizace a dopad projektu:

Pardubický kraj
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Kraj Vysočina

Výstupy: 

17 Burz filantropie
52 vzdělávacích seminářů
9 lokálních „klubů“ Burzy filantropie
1 Metodika Burzy filantropie

Partneři projektu:

GLE o. p. s.
KOUS Vysočina, z. s. 
DialogCB, z. s.



Projekt KONEP roste a s ním jeho členové

Cíl: posílení odborných kapacit KONEP a jeho 19 členských organizací

Výstupy:

19 PR strategií pro členské NNO
19 fundraisingových strategií pro členské NNO
1 manuál Jak se prezentovat na veřejných akcích
1 manuál Jak vystupovat na sociálních sítích
1 manuál Jak efektivně spravovat web
1 manuál Jak umět prezentovat své téma veřejnosti

1 Strategický plán KONEP
3 pracovníci KONEP proškolení v projektovém managementu

7 vzdělávacích kurzů pro pracovníky členských organizací
2 stáže pro pracovníky členských organizací

1 video o činnosti KONEP a jeho členských organizacích



 
                                                                                     

Bc. Jana Machová, DiS.
ředitelka (na rodičovské dovolené)

Monika Konířová, DiS.
projektová manažerka, garantka

koordinátorka informačního centra 
pro NNO

Mgr. Michal Chlumský
garant

PR pracovník a fundraiser

 

 
doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.
účetní a daňové poradenství

                                          
 Regionální a informační management – Univerzita Pardubice

V KONEP působí od roku 2007 jako koordinátorka krajského projektu 
„Poradenské centrum pro NNO“. V roce 2009 nastoupila na pozici ředitelky 
KONEP. Každoročně řídí realizaci krajských projektů „Servisní kancelář pro NNO 
Pardubického kraje“ a „Podpora neziskového sektoru a rozvoj dobrovolnictví v 
Pardubickém kraji“.

   
 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. V roce 
2016 byla manažerkou projektů „Burza filantropie – cesta k propojení 
veřejného, soukromého a neziskového sektoru“, „KONEP roste a s ním jeho 
členové“ a „Burza filantropie jako nástroj rozvoje lokálního sociálního kapitálu“, 
v němž zastává i pozici garanty Burzy filantropie v Kraji Vysočina, kde řídí přenos 
know-how.

           
 Evropská studia – Masarykova Univerzita

Řady KONEP rozšířil v roce 2014, náplní jeho práce je budování PR organizace a 
neziskového sektoru a vytváření nových projektových záměrů a žádostí. Jako PR 
pracovník pracoval také na projektu „Burza filantropie – cesta k propojení 
veřejného, soukromého a neziskového sektoru“. V rámci projektu „Burza 
filantropie jako nástroj rozvoje lokálního sociálního kapitálu“ je garantem Burzy 
filantropie v Pardubickém kraji a v Jihočeském kraji, kde řídí přenos know-how.

 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 pro neziskové organizace. Lektoruje také odborné kurzy pro NNO v 
oblasti účetnictví a daní. 

Zaměstnanci KONEP



 
                                                                                     

Jolana Štěpánková
finanční manažerka

Bc. Barbora Jouzová, DiS.
fundraiserka

projektová koordinátorka

Ing. Lucie Křivková
koordinátorka dobrovolníků

 

 

Bc. Anna Jarošová
PR pracovnice

Mgr. Radek Tejkl
fundraiser

  Obchodní akademie a hotelová škola

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

       
 Podnikání a management - Vysoká škola podnikání a práva 

V KONEP působí od roku 2013. V roce 2016 zastávala funkci koordinátorky 
projektu „Burza filantropie – cesta k propojení veřejného, soukromého a 
neziskového sektoru“. V daném projektu pracovala také jako PR pracovník. Je 
fundraiserkou pro Pardubický kraj v projektu „Burza filantropie jako nástroj 
rozvoje lokálního sociálního kapitálu“ a koordinátorkou v projektu „KONEP roste 
a s ním jeho členové“

 Ekonomika veřejného sektoru - Univerzita Pardubice

V roce 2015 nastoupila na nově vytvořenou pracovní pozici Koordinátor 
dobrovolníků. V KONEP se tak stará o nábor nových dobrovolníků, o které 
nadále pečuje i při jejich vlastní dobrovolnické činnosti. Stejně tak komunikuje 
s přijímajícími organizacemi z řad neziskových a příspěvkových organizací a 
přednáší o tématu dobrovolnictví.

 Mediální studia – Univerzita Palackého v Olomouci

Tým KONEP rozšířila na podzim 2016, kdy nastoupila na nově vzniklou pozici 
PR pracovník v rámci projektu „KONEP roste a s ním jeho členové“. Mezi její 
úkoly patří zpracovávání PR strategií pro členské organizace KONEP.

 Marketingová komunikace – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Radek je dalším členem týmu, který v KONEP pracuje na projektu „KONEP roste 
a s ním jeho členové“. Jeho hlavním zaměřením je tvorba fundraisingových 
plánů a strategií pro členy KONEP. V KONEP působí od října 2016. 

Zaměstnanci KONEP



ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

Spotřeba

Opravy

Cestovné

Ostatní služby

Mzdové náklady

sociální a zdravotní pojištění

Ostatní daně a poplatky

Ostatní pokuty a penále

Bankovní úroky

Jiné ostatní náklady

V průběhu roku 2016 bylo 

průběžně Koalicí nevládek 

Pardubicka, z.s. zaměstnáno 

24 osob, kdy převážnou část 

pracovních poměrů tvořily DPP. 

Uzavřené DPČ nedosahovalo 

více než 0,2 úvazku.

Pracovní poměry byly sepsány 

s 10 zaměstnanci na různé 

úvazky dle realizovaných 

projektů.

Výdaje

Spotřeba 207 263,33 Kč

Opravy 0,00 Kč

Cestovné 45 759,00 Kč

Ostatní služby 578 378,26 Kč

Mzdové náklady 1 470 978,00 Kč

Sociální a zdravotní pojištění 351 721,00 Kč

Ostatní daně a poplatky 2 020,00 Kč

Ostatní pokuty a penále 0,00 Kč

Bankovní úroky 0,00 Kč

Jiné ostatní náklady 42 019,14 Kč

Výdaje celkem: 2 698 138,73 Kč



ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

Příjmy Kč

Město Pardubice 341 520,00 Kč

Dobrovolnické centrum Koalice navládek Pardubicka 333 420,00 Kč

Nájemné 8 100,00 Kč

NROS 90 469,34 Kč

Burza fi lantropie - cesta k propojení veřejného, 

soukromého a neziskového sektoru 90 469,34 Kč

Ministerstvo vnitra CR 75 000,00 Kč

Dobrovolnické centrum Koalice navládek Pardubicka 75 000,00 Kč

Pardubický kraj 860 000,00 Kč

Zvýšení profesionality neziskových organizací v 

Pardubickém kraji  v roce 2016 500 000,00 Kč

Dobrovolnické centrum Koalice navládek Pardubicka 60 000,00 Kč

Podpora neziskového sektoru a rozvoj dobrovolnictví v 

Pardubickém kraji  v roce 2016 300 000,00 Kč

Evropský sociální fond - Operační program Zaměstnanost 747 249,26 Kč

Burza fi lantropie jako nástroj rozvoje lokálního 

sociálního kapitálu 355 531,80 Kč

Konep roste, a s ním jeho členové 391 717,46 Kč

Ostatní 324 475,28 Kč

Členské příspěvky 90 300,00 Kč

Tržby 97 890,00 Kč

Ostatní 136 285,28 Kč

Příjmy celkem: 2 438 713,88 Kč



ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

Záporný hospodářský výsledek je dán dofinancováním celoročního krajského projektu a 
projektu Burza filantropie - cesta k propojení veřejného, soukromého a neziskového sektoru 
(NROS), výpadkem v Evropských projektech. Ztráta byla plánována.

Hospodářský výsledek: -259 424,85 Kč

Město Pardubice

NROS

Pardubický kraj

Evropský sociální fond -
Operační program
Zaměstnanost

Ostatní



Anna Kadeřábková
Congress Centre Pardubice
Česká spořitelna
DialogCB
Europe Direct Pardubice
e-Smile
Farní charita Chrudim
GLE, o. p. s.
Hamzova odborná léčebna Luže – 
Košumberk
Hestia
Jolana Voldánová
KOUS Vysočina
Krajská hospodářská komora Pardubického 
kraje
Marie Mitášová - fotografka

Marta Lindušková – fotografka
Ministerstvo vnitra
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
Nadace rozvoje občanské společnosti
Nadace Unruhe Privatstiftung
Nadace Vodafone
Nadace Via
Pavel Kysilka
Perník Janoš
Stanislav Kolařík - fotograf
Střední škola zemědělská a Vyšší odborná 
škola Chrudim
Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek
Východočeské divadlo
Zdravá jídelna Pohanka
ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice

Poděkování štědrým donátorům Burzy filantropie

Poděkování partnerům a přátelům KONEP

Ústí nad Orlicí LetohradChrudim
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