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Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) je spolkem neziskových organizací, který působí v Pardubickém 
kraji. Dlouhodobým cílem KONEPu je podporovat vzájemnou spolupráci, výměnu zkušeností a pomáhat 
v rozvoji neziskových organizací. KONEP vznikl v roce 1998, jako samostatná organizace funguje od roku 
2004 a je fi nančně podporována Pardubickým krajem, statutárním městem Pardubice, Ministerstvem vni-
tra ČR 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.

Koalice nevládek Pardubicka

 
 

   

 

 

Klášterní 54
530 02 Pardubice

777 837 950

kancelar@konep.cz
KoaliceNevladekPardubicka
DC.KONEP

www.konep.cz
www.nevladky.cz
www.burzafi lantropie.cz

191 7551 001/5500
123 8851 379/0800

26679485
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Členské organizace

Farní charita
Litomyšl

Oblastní charita
Pardubice
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Drazí přátelé,

nastal čas zhodnotit uplynulý rok 2018.
Hned začátek minulého roku byl plný aktivit z právě realizovaného projektu „KONEP roste, a s ním jeho 

členové“. Projekt velmi pružně reagoval na potřeby členských organizací a nabízel pro zájemce z řad členů kvalitní 
vzdělávací kurzy šité na míru. Musím konstatovat, že se jednalo o jeden z nejpřínosnějších projektů pro členy, 
s velkým dopadem na posílení kvalitních lidských zdrojů v našich neziskových organizacích.

Obrovskou radost nám i nadále dělá stabilizace i rozvoj dobrovolnického centra, které se stává regionální 
zastřešující organizací. Tak, jak přibývají přijímající organizace, samozřejmě roste i poptávka po dobrovolnících. 
Proto nás těší, že i přesto se zatím daří většinou všechna poptávaná místa obsadit a pomáhat, kde je potřeba.

Stabilně fungovala také poradenská a informační kancelář pro neziskové organizace Pardubického kraje 
a aktivity spojené s projektem Podpora neziskového sektoru a rozvoj dobrovolnictví v Pardubickém kraji na 
propagaci neziskového sektoru.

Do evropského projektu „Burza fi lantropie jako nástroj rozvoje lokálního sociálního kapitálu“ vkládal KONEP 
velké naděje. Jeho cílem bylo šíření inovativních myšlenek, přístupů a dobré praxe do dalších regionů. V průběhu 
projektu se bohužel potvrdily obavy z roku předchozího a šíření Burzy fi lantropie do dalších krajů se potýkalo 
s vážnými problémy. Know-how burzy se podařilo přenést do Jihočeského kraje, kdy začátkem roku 2019 došlo 
k podpisu licenční smlouvy s organizací DialogCB, která působí v Českých Budějovicích.

Možná se budu opakovat, ale i nadále si myslím, že upevňování spolupráce mezi neziskovými organizacemi, 
fi rmami a veřejnou správou je opravdu velmi důležité. Jenom díky tomuto propojení se daří v Pardubickém 
kraji Burzu fi lantropie stále rozvíjet. Spolupráce mezi neziskovým, podnikatelským a veřejným sektorem je 
v pardubickém regionu v rámci celé České republiky ojedinělá. Za celou dobu trvání burzy od roku 2011 bylo 
podpořeno téměř 300 projektů v celkové výši přes 9 milionů korun.

Bohužel i KONEPu se dotýká nedostatek kvalitních lidských zdrojů, tak jako většiny neziskových organizací. 
Proto bych závěrem ráda poděkovala všem, ale především těm dlouholetým zaměstnancům KONEPu, kteří pro 
Vás kvalitně zajišťují všechny aktivity a připravují nové možnosti.

Jolana Štěpánková
předsedkyně správní rady Koalice nevládek Pardubicka, z. s.

Revizní komise: Jan Stejskal, Marie Hubálková, Marcela Švadlenková

Jolana Štěpánková
předsedkyně

Miluše Horská
místopředsedkyně

Eva Sládková
členka

Dana Hubálková
členka

Aleš Kalina
člen

Úvodní slovo

Správní rada
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Vzdělávací akce
• Zajištění vzdělávání pro pracovníky neziskových organizací.

• Pravidelné pořádání kurzů, školení a odborných seminářů.

Burza fi lantropie
• Unikátní propojení neziskového, soukromého a veřejného sektoru na motivy televizního pořadu 

České televize „Den D“.

• Prezentace projektů neziskových organizací před donátory, kteří jsou připraveni fi nančně, materiálně nebo 
jinou formou podpořit kvalitní a prospěšné projekty.

• www.burzafi lantropie.cz

Dobrovolnické centrum
• Nábor a vysílání dobrovolníků do neziskových organizací v Pardubickém kraji.

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 fi rem.

Realizace projektů
• Realizace vlastních veřejně prospěšných projektů, fi nancovaných převážně z fondů EU.

Poradenský servis pro NNO
• Poskytování bezplatného profesionálního účetního, ekonomického, dotačního, daňového a právního pora-

denství neziskovým organizacím z Pardubického kraje.

• Aktivní e-mailová poradna (doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D. - poradna@nevladky.cz, Advokátní kancelář Paděra, 
Rada & partneři - pravnik@konep.cz).

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.

Aktivity



7 | VÝROČNÍ ZPRÁVA KONEP

1. pololetí
• 20. krajská konference NNO.

• Den Země.

• Natáčení videa o dobrovolnictví.

• Burza fi lantropie Pardubice a Chrudim.

• 3. ročník krajského Dne dobrovolnictví v Pardubicích.

• Stáž členských organizací a KONEPu v rámci projektu „KONEP roste, a s ním jeho členové“ v Neratově.

2. pololetí
• Narození KONEPích děťátek Matyho a Mikyho :-).

• Hravé odpoledne na farmě Apolenka.

• Strategické plánování KONEPu.

• Zahájení působnosti zástupce KONEPu v expertní pracovní skupině při Ministerstvu vnitra ČR
k projednávání Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice.

• Burza fi lantropie Litomyšl, Ústí nad Orlicí a Pardubice.

• První ostrá Burza fi lantropie v Třebíči.

• Zahájení projektu „Štěstí přeje aktivním a dobře připraveným“.

• Galavečer oceňování dobrovolníků, neziskových organizací 
a společensky odpovědných fi rem.

Cesta rokem 2018



VÝROČNÍ ZPRÁVA KONEP | 8

Roční bilance

5
akcí pro

veřejnost

2 821
účastníků akcí
pro veřejnost

14
vzdělávacích

kurzů

245
účastníků

kurzů

5
Burz 

fi lantropie

43
podpořených 

projektů

1  466 140 Kč
celková

výše darů

4
vydání 

Infolistu

70
zodpovězených 

dotazů v poradně
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Donátoři
• Pardubický kraj

• statutární město Pardubice

• Elektrárny Opatovice

• ČSOB Pojišťovna

• Nedcon Bohemia

• PADĚRA, RADA & PARTNEŘI
advokátní kancelář

• E-SMILE.cz; Tiskárna ARA

• Pražská plynárenská

• Avantgard

• ERA

• NADACE J&T

• GMS Hadice

• Ronal Group

• Miluše Horská

• Skupina Medesa

• eBRÁNA

Obdarované neziskové
organizace

• Oblastní charita Pardubice

• ZŠ a PŠ Svítání

• Apolenka

• Spolek Nektar

• Centrum DON BOSCO

• CEDR Pardubice

• Hurá na Výlet!

• Středisko rané péče v Pardubicích

• Ygdrassil

• Celiaklub Východní Čechy

• Rodinné Integrační Centrum

• Křižovatka handicap centrum

• Spolek Podnikavé ženy z Pardubické-
ho kraje

• SKP–Centrum Pardubice

• Šumák – Pohádková zahrada

Burza fi lantropie Pardubice

569 000 Kč
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Donátoři
• Pardubický kraj

• město Chrudim

• město Hlinsko

• VS Chrudim

• Skupina Medesa

• Ekomonitor

• Česká spořitelna

• Krajská hospodářská komora
Pardubického kraje

• NADACE J&T

• Efektivní kurzy.cz

Obdarované neziskové 
organizace

• Oblastní charita Nové Hrady 
u Skutče

• Mateřské centrum Hlinečánek

• Oblastní charita Pardubice

• Centrum J. J. Pestalozziho

• Centrum Jana XXIII.

• Lesní klub Palučiny

• Hurá na výlet!

• Boii

Burza fi lantropie Chrudim

266 980 Kč
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Donátoři
• Pardubický kraj

• město Lanškroun

• město Žamberk

• město Ústí nad Orlicí

• KONZUM, obchodní družstvo
v Ústí nad Orlicí a partneři 
projektu Jsme tu doma

• IVECO Česká republika

• NADACE J&T Obdarované neziskové organizace
• Český červený kříž

• Rodinné centrum Srdíčko

• Mateřské centrum Kamínek

• Rytmus Východní Čechy

• CEDR Pardubice

• Oblastní charita Ústí nad Orlicí

• Rodinné Integrační Centrum 

• Škola pro mě

• Děti patří domů 

• Muzeum starých strojů

Burza fi lantropie Ústí nad Orlicí

444 160 Kč
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Donátoři
• Pardubický kraj

• město Jevíčko

• SAINT-GOBAIN ADFORS CZ

• Skupina MEDESA

• AB PLAST

• VHOS

• TPR

Obdarované neziskové 
organizace

• Rodinné a komunitní 
centrum Kocourek

• MaTami, centrum pro rodinu

• Charita Moravská Třebová

• Oblastní charita Polička

• Charita Svitavy

• Cestou spolu

• Naproti

Burza fi lantropie Litomyšl

186 000 Kč
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Dobrovolnické centrum KONEP

• Rozšíření působnosti Dobrovolnického centra KONEP 
do regionu Ústí nad Orlicí.

• Pořádání 3. ročníku krajského Dne dobrovolnictví 
v Pardubicích.

• Nominace KONEPu do expertní pracovní skupiny 
při Ministerstvu vnitra ČR k projednávání Koncepce 
rozvoje dobrovolnictví v České republice.

• Tři dobrovolnice Dobrovolnického centra KONEP 
získaly ocenění Dobrovolník roku 2018 
Pardubického kraje na slavnostním 
Galavečeru.

116
dobrovolníků

31
organizací
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Galavečer oceňování dobrovolníků, neziskových
organizací a společensky odpovědných fi rem

3. 12.
2018

Pardubice 260

Dobrovolníci
Irena Adamová, Barbora Debnárová, Hana Grundová, Ivan Hoza, Bernardeta Jandíková, Zdeňka Lipavská, 
Dagmar Novotná, Petra Pejchlová, Kristýna Plešková, Pavel Štefek, Helena Kuklová, David Hejna a Romana 
Fricová

Nestátní neziskové organizace
Boccia Run Bukovka, Klub českých turistů Lanškroun, KLUS Svitavy, Komuniké o. p. s. Litomyšl, 
Rodinné centrum Kulihrášek, z. s., Rodinné centrum Srdíčko z. s., Denní stacionář Litomyšl - Ruka pro 
život o. p. s., SKP-CENTRUM, o. p. s. - Dům na půli cesty, Středisko rané péče v Pardubicích o. p. s. 
a Zelená pro Pardubicko

Společensky odpovědné fi rmy
Česká spořitelna, a. s., Gaetano Daneli, s. r. o., H.R.G. spol. s r. o. Litomyšl, Konzum, obchodní 
družstvo v Ústí nad Orlicí, Olfi n Car Palace, s. r. o., Pardubický pivovar, a. s., SAINT-GOBAIN ADFORS 
CZ, s. r. o., SOLEA CZ výrobní družstvo, Šmídl s. r. o., Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o. a sociální 
podnik LÉTHO o. p. s.

Hodnotící komise
Pavel Šotola (Pardubický  kraj), Jakub Rychtecký (statutární město Pardubice), Eva Malinová (Krajská hospodářská komora 
Pardubického kraje), Ing. Tomáš Vlasák (Regionální pobočka CzechInvest pro Pardubický kraj), Jana Machová (KONEP), 
Renáta Mulačová (pobočka Komerční banky Pardubice), Andrea Pavlíková (Europe Direct Pardubice), Šarlota Šudrychová 
(lidovky.cz), Kateřina Dufková (Východočeská televize V1), Kateřina Burešová (Rodinné centrum Krůček Svitavy)
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20. krajská konference nestátních neziskových
organizací Pardubického kraje

28. 3.
2018

Pardubice 61

Tematické workshopy
• Grafi ka bez grafi ka

• Vnitřní plánování

• Efektivní využití sociálních sítí v NNO

• Jak psát tiskové zprávy, aby je někdo četl
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Den Země

20. 4.
2018

Pardubice 1 000

Celkem zapojeno 30 nestátních neziskových organizací
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3. Den dobrovolnictví Pardubického kraje

22. 6.
2018

Pardubice 300

Celkem zapojeno 12 dobrovolnických center
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Hravé odpoledne na farmě

11. 9.
2018

1 200Spojil
farma

Apolenka

Celkem zapojeno 24 nestátních neziskových organizací
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Přednášky o dobrovolnictví

Vzdělávání zaměstnanců neziskových organizací

245

487
studentů

21
přednášek

• Jak napsat projekt do Burzy fi lantropie
s on-line formulářem

• Grafi ka bez grafi ka

• Vnitřní plánování

• Efektivní využití sociálních sítí

• Jak psát tiskové zprávy, aby je někdo četl

• GDPR pro neziskové organizace

• Komunikační dovednosti

• Jak uspět na Burze fi lantropie

• Time management

• Vztah s veřejností a prezentační dovednosti 

• Média, marketing a jeho aplikace v praxi I, II

• Účetnictví pro dobrovolné hasiče 

7
škol
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Projekt Burza fi lantropie jako nástroj
rozvoje lokálního sociálního kapitálu

Cíl: inovace nástroje Burzy fi lantropie a jeho rozšíření.

Realizace a dopad projektu
• Pardubický kraj

• Středočeský kraj

• Jihočeský kraj

• Kraj Vysočina
8

burz

22
vzdělávacích 

seminářů

1
metodika
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3
videa

Cíl: posílení odborných kapacit KONEPu a jeho 19 členských organizací 
působících v sociálních službách.

Projekt KONEP roste, a s ním jeho členové

19
fundraisingových

a PR strategií

1
strategický

plán

5
manuálů

15
vzdělávacích

kurzů

3
stáže
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Cíl: zvýšit míru zaměstnanosti zejména rodičů s dětmi na území MAS 
 Železnohorský region a také jejich atraktivitu pro zaměstnavatele. 
Tím dojde k sociálnímu začleňování a řešení problémů nezaměstnanosti 
ve venkovských oblastech. 

Klíčové aktivity
• Nábor účastníků projektu a úvodní konzultace.

• Rekvalifi kační kurzy.

• Kurzy základních kompetencí, motivační kurzy a další vzdělávání.

• Odborné stáže a zprostředkování zaměstnání.

• Poradenství, koučing, mentoring.

Projekt Štěstí přeje aktivním a dobře připraveným
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 Obchodní akademie a hotelová škola

Dlouholetá členka správní rady KONEPu, v současnosti je její předsedkyní. V roce 
2013 se ujala pozice fi nanční manažerky.

Jolana Štěpánková
fi nanční manažerka

Pracovní tým

 Regionální a informační management – Univerzita Pardubice

V KONEPu působí od roku 2007. V roce 2009 nastoupila na pozici ředitelky, kterou 
stále zastává. Působila jako garantka řízení kvality přenosu know-how Burzy fi lantropie 
do nových regionů. V současné době kloubí rodinný a pracovní život. Kromě KONEPu se 
věnuje dceři Natálce a synovi Matyáškovi.

Bc. Jana Machová, DiS.
ředitelka

 Finance a daně – Vyšší odborná škola v Pardubicích

Do KONEPu nejprve nastoupila v roce 2011 na půlroční stáž. Od roku 2012 zde již 
působila na pracovní pozici koordinátorky informační kanceláře pro neziskové 
organizace. Od roku 2015 působí v KONEPu na pozici manažerky projektů EU „KONEP 
roste, a s ním jeho členové“, „Burza fi lantropie jako nástroj rozvoje lokálního sociálního 
kapitálu“ nebo „Štěstí přeje aktivním a dobře připraveným“.

Monika Konířová, DiS.
manažerka projektů EU

 Polygrafi e – Univerzita Pardubice

Pro KONEP nejprve fotografovala veřejné akce jako Den Země, Hravé odpoledne, 
Galavečer oceňování nebo Burzu fi lantropie. Do organizace nastoupila v polovině 
listopadu 2016 a postupně převzala pozici koordinátorky informační kanceláře pro 
neziskové organizace.

Bc. Marta Lindušková
koordinátorka informační kanceláře

 Ekonomika veřejného sektoru – Univerzita Pardubice

Od roku 2015 pracuje v KONEPu na pozici koordinátorky dobrovolnického centra. 
Zajišťuje nábor nových dobrovolníků, o které nadále pečuje po celou dobu jejich 
dobrovolné činnosti. Komunikuje s neziskovými a příspěvkovými organizacemi, kam 
dobrovolníci chodí pomáhat, i s dalšími institucemi. O tématu dobrovolnictví přednáší 
studentům na SŠ, VOŠ a VŠ. Se statutárním městem Pardubice spolupracuje na projektu 
„Babičky a dědečkové do škol a školek“.

Ing. Lucie Křivková
koordinátorka 

Dobrovolnického centra KONEP
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 Veřejná ekonomika a veřejná správa – Univerzita Pardubice
 Veřejná a regionální ekonomie (Ph.D.) – Univerzita Pardubice

Od roku 2007 spolupracuje s KONEPem a zastává pozici účetního a daňového poradce 
pro neziskové organizace. Lektoruje také odborné kurzy pro NNO v oblasti účetnictví 
a daní.

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

 Podnikání a management – Vysoká škola podnikání a práva

Od roku 2016 zastávala pozici koordinátorky a PR pracovníka v projektu „Burza fi lantropie 
– cesta k propojení veřejného, soukromého a neziskového sektoru“. V projektu „Burza 
fi lantropie jako nástroj rozvoje lokálního sociálního kapitálu“ byla garantkou pro Kraj 
Vysočina a Jihočeský kraj a byla také koordinátorkou v projektu „KONEP roste, a s ním 
jeho členové“.

Bc. Barbora Jouzová, DiS.
garantka Burzy fi lantropie pro 
Kraj Vysočina a Jihočeský kraj

koordinátorka projektů EU

 Mediální studia – Univerzita Palackého v Olomouci

Tým KONEPu 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 patřilo zpracovávání
PR strategií pro členské organizace KONEPu a fundraising pro Burzu fi lantropie.

Mgr. Anna Jarošová
PR pracovnice, fundraiserka

 Marketingová komunikace – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Od roku 2016 pracoval v rámci projektu „KONEP roste, a s ním jeho členové“. Jeho 
hlavním zaměřením byla tvorba fundraisingových plánů a strategií pro členské 
organizace KONEPu. 

Mgr. Radek Tejkl
fundraiser

  SOŠ a SOU Choceň

Tým KONEPu rozšířila začátkem roku 2018. Převzala pozici garantky pro Pardubický 
kraj v projektu „Burza fi lantropie jako nástroj rozvoje lokálního sociálního kapitálu“. 
Byla koordinátorkou Dobrovolnického centra KONEP pro region Ústí nad Orlicí, kde 
zajišťovala nábor nových dobrovolníků. Dále spravovala facebookové profi ly KONEPu 
a Dobrovolnického centra, lektorovala workshop Efektivní využití sociálních sítí v NNO 
a dva semináře k Burze fi lantropie.

Renata Kašparová
garantka Burzy fi lantropie  

pro Pardubický kraj
koordinátorka Dobrovolnického 

centra KONEP pro region Ústí n. O.
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Zpráva o hospodaření

Výdaje
Spotřeba 236 424,59 Kč

Opravy 5 564,00 Kč

Cestovné 27 559,00 Kč

Ostatní služby 1 439 550,20 Kč

Mzdové náklady 2 532 206,00 Kč

Sociální a zdravotní pojištění 749 025,00 Kč

Daně a poplatky 7 001,00 Kč

Ostatní náklady 90 921,15 Kč

Celkem 5 088 250,94 Kč

V průběhu roku 2018 bylo průběžně Koa-
licí nevládek Pardubicka, z. s. zaměstná-
no 29 osob, kdy převážnou část pracov-
ních poměrů tvořily DPP. 

Pracovní poměry byly sepsány se 14 za-
městnanci na různé úvazky dle realizo-
vaných projektů.

Spotřeba

Opravy

Cestovné

Ostatní služby

Mzdové náklady

Sociální a zdravotní pojištění

Daně a poplatky

Ostatní náklady
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Hospodářský
výsledek: 
56 696,15 Kč

Příjmy
Statutární město Pardubice 227 650,00 Kč

Dobrovolnické centrum KONEP 227 650,00 Kč

Ministerstvo vnitra ČR 126 000,00 Kč

Dobrovolnické centrum KONEP 126 000,00 Kč

Pardubický kraj 913 000,00 Kč

Poradenská kancelář pro NNO 500 000,00 Kč

Dobrovolnické centrum KONEP 128 000,00 Kč

Podpora neziskového sektoru a rozvoj dobrovolnictví 285 000,00 Kč

Dotace EU 3 727 233,26 Kč

Burza fi lantropie jako nástroj rozvoje lokálního sociálního kapitálu 2 513 934,21 Kč

KONEP roste, a s ním jeho členové 1 142 447,55 Kč

Štěstí přeje aktivním a dobře připraveným 70 851,50 Kč

Ostatní 151 063,83 Kč

Členské příspěvky a dary 114 120,00 Kč

Tržby 36 850,00 Kč

Ostatní 93,83 Kč

Celkem 5 144 947,09 Kč

Statutární město Pardubice

Ministerstvo vnitra ČR

Pardubický kraj

Dotace EU

Ostatní
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Poděkování

Congress Centre Pardubice 

Česká spořitelna

DialogCB

KOUS Vysočina

Europe Direct Pardubice

E-SMILE.cz

Pardubický deník

Hotel UNO

Zámecké návrší Litomyšl

Miroslav Kutík – fotograf

P-PINK

Jolana Voldánová

Multifunkční centrum Hlinsko

Skautské centrum Pardubice

Péče o duševní zdraví – Café Robinson

Krajská hospodářská komora Pardubického kraje

Česká abilympijská asociace – Kavárna Kosatec

Pardubický perník Janoš

Stanislav Kolařík – fotograf

SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim

Východočeské muzeum v Pardubicích

Zdravá jídelna Pohanka

ABC KLUB PARDUBICE

Tiskárna ARA
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Poděkování donátorům

grafické a internetové studio

MĚSTO JEVÍČKO MĚSTO CHRUDIM MĚSTO ÚSTÍ N. ORLICÍ MĚSTO ŽAMBERK








