Praha, 29.4.2013

Nepracujeme (jen) pro peníze,
vzkazují profesionálové z neziskovek i byznysu
Více než sto dvacet profesionálů si měnilo zkušenosti ze spolupráce byznysu
s neziskovým

sektorem

na

konferenci

Profesionálové

v neziskovkách.

V prostorách HUB Praha zazněly ve čtvrtek 25. dubna pozitivní příklady, ať už
skrze krátkodobé projekty Um sem um tam, až roční spolupráci v rámci
programů

Nadace

Vodafone

nebo

dlouhodobé

projekty

mezinárodní

organizace Ashoka.
„Konference jasně ukázala, že neexistuje svět neziskových a ziskových organizací.
Je to stále tentýž svět. Stereotyp o nudných kravaťácích z velkých firem, kterým jde
jen o peníze, je stejně mylný, jako představa zaměstnanců nevládek, jako lidí, kteří
jen čekají s otevřenou dlaní na dotace,“ řekl Ondřej Zapletal, ředitel Nadace
Vodafone, která posílá profesionály do neziskovek prostřednictvím grantových
programů Rok jinak a kRok jinak.
Jeho slova podporuje i statistika pořadatelského uskupení Um sem um tam, které se
specializuje na zajištění krátkodobých profesionálních dobrovolnických příležitostí.
„Projekt jsme spustili v říjnu loňského roku a od té doby už se dobrovolníci pustili do
splnění více než stovky výzev nevládních organizací. Neziskovky nejčastěji hledají
krátkodobou pomoc v oblasti marketingu, grafiky a tvorby webu,“ informovala
zakládající členka Um sem um tam Adéla Jansová.
Skutečnosti, že peníze přestávají být hlavní motivací k práci, si všímá na celosvětové
úrovni i Ashoka, mezinárodní organizace podporující dlouhodobá partnerství
profesionálů ze ziskové a neziskové sféry. Ke změně hodnot odborníků přispěla
paradoxně i ekonomická krize. „Dnes už není totiž tak snadné rozpoznat ziskovou
firmu od neziskovky. Smysluplnost samotné práce proto nabývá na významu,“
poznamenal moderátor akce Petr Skondrojanis.

Dvacet neziskových organizací dostalo na konferenci příležitost představit svou
činnost a snažit se zaujmout odborníka přímo v sále. Výzvy nejen prezentujících
neziskovek naleznete na webu akce www.ProfesionaloveVNeziskovkach.cz.

Profesionálové, zadejte se:
Um sem um tam – projekty do 10 hodin spolupráce http://umsemumtam.cz/
Nadace Vodafone- Rok jinak (1 rok)http://www.rokjinak.cz/a kRok jinak (1 - 3
měsíce)http://www.rokjinak.cz/cs/krok-jinak/
Ashoka (až tříleté stipendium) https://www.ashoka.org/
Hub Praha - pracovní prostor pro setkávání, inovace a rozvoj společensky
prospěšného podnikání Http://prague.the-hub.net/
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