Odborníci i veřejnost se shodli: Neziskovkou roku je Linka bezpečí
Praha, 4. 11. 2015
Nadace rozvoje občanské společnosti vyhlásila 3. listopadu na půdě Senátu PČR
vítěze ocenění Neziskovka roku 2015. V prestižní soutěži, do které se přihlásilo
celkem 115 organizací z celé České republiky, zvítězila v boji o titul Neziskovka
roku 2015 v kategorii velkých organizací Linka bezpečí, která zároveň získala i
největší počet hlasů v kategorii Cena veřejnosti.
Linka bezpečí uspěla v soutěži hned dvakrát, jak v odborné kategorii, tak v hlasování
veřejnosti. V první kategorii hodnotila odborná porota v několika fázích profesionalitu
práce a efektivitu v oblasti managementu, finančního řízení, inovační přístup ve vlastní
prezentaci i schopnost organizace komunikovat s veřejností.
„Řízení Linky bezpečí i její správní orgány jsou na vysoké úrovni. Organizace je v rukou
odborníků a zkušených manažerů. Subjektivně vidím velkou pravděpodobnost
dlouhodobého udržení současné úrovně,“ říká na stranu vítěze Petr Konečný, člen
odborné komise soutěže Neziskovka roku a ředitel společnosti Sanek Ponte.
„Všichni finalisté dosáhli výborné úrovně a shodli jsme se s ostatními členy komise, že
rozhodování opravdu nebylo jednoduché. Pokud mohu zhodnotit konečného vítěze - Linku
bezpečí – jedná se o organizaci, která dlouhodobě odvádí práci nejvyšší odborné úrovně a
za poslední dobu prokázala kvalitativně výrazné změny z hlediska strategického plánování
a manažerského vedení. Schopnost jít vhodně s dobou a přiblížit se cílové skupině
správnými cestami i formou a udržet kvalitní a semknutý tým je další bonus, který u této
organizace osobně shledávám,“ uvedla Simona Kaňoková, členka odborné komise
soutěže Neziskovka roku a expertka společenské odpovědnosti Skupiny ČEZ.
Do Neziskovky roku se svým hlasováním zapojila i veřejnost, která z 15 semifinalistů
letošního ročníku dala v rámci Ceny veřejnosti Lince bezpečí nejvíce hlasů. „Vítězství
hned ve dvou kategoriích – odborné i veřejné, nás ohromilo. Přízeň veřejnosti je pro nás
signálem, že lidé chápou potřebnost naší služby pro děti. Doufáme, že ocenění v odborné
kategorii, které je zárukou transparentnosti a kvalitního řízení, bude dobrým vodítkem pro
naše budoucí dárce a příznivce,“ říká Ivana Šatrová, ředitelka Linky bezpečí. „Ze soutěže si
odnášíme řadu cenných doporučení, jak dále zlepšovat naši práci. A to je další neocenitelný
bonus účasti v Neziskovce roku,“ dodává Šatrová.
Neziskovkou roku se v každé kategorii může stát pouze jedna organizace. Ze 115
přihlášených organizací odborná porota dále vybrala: v kategorii velkých organizací se
jako druhá organizace za Linkou bezpečí umístila Ratolest Brno, občanské sdružení a
třetí Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce. V kategorii
malých neziskovek vybrala odborná komise pro přední umístění Tamtamy o.p.s. a mezi
středně velkými Ranou péči EDA, o.p.s. U malých neziskovek skončil na druhém místě
EDUin, o.p.s. a na třetím místě Spolek přátel hradu Lukova. Mezi středně velkými
obsadilo druhé místo Dětské krizové centrum, z.ú. a třetí pak Borůvka Praha, o.p.s.
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Kdo je Linka bezpečí?
Linka bezpečí je největší a nejdéle fungující linkou telefonické krizové pomoci pro děti v
Česku. Od roku 1994 přijala už více než 10 milionů hovorů. Je určena pro všechny děti a
studenty do 26 let v České republice. Služba je dostupná na telefonním čísle 116 111, je
bezplatná, anonymní a nonstop. Linku bezpečí mohou děti kontaktovat nejen po
telefonu, ale také e-mailu a chatu. Linka bezpečí je transparentní nezisková společnost,
kterou stát financuje pouze částečně a zbytek finančních prostředků musí získávat od
firemních a individuálních dárců.

Co je Neziskovka roku?
Neziskovka roku je ocenění neziskových organizací z celé České republiky. Hodnotí
profesionalitu jejich práce a efektivitu v oblasti managementu i finančního řízení a
inovační přístup ve vlastní prezentaci. Cílem Ocenění je zviditelnit ty nejlepší a
představit příklady dobré praxe ostatním. Veřejnosti projekt ukazuje nový pohled na
kvalitu práce neziskových organizací. Soutěžícím přináší možnost zhodnotit svou
činnost jedinečnou metodikou „Zdravé organizační řízení ©“, kterou vytvořila Nadace
rozvoje občanské společnosti ve spolupráci s odborníky z Univerzity Karlovy v Praze. Na
hodnocení se podílí nezávislí experti z komerčního i neziskového sektoru. Ocenění pak
udílí Nadace rozvoje občanské společnosti ve třech kategoriích podle velikosti
organizace. O Ceně veřejnosti rozhodují lidé hlasováním. Vítězové získávají unikátní
trofej a finanční příspěvek 20 000 Kč.
Hodnotitelé semifinalistů Neziskovky roku 2015: Jan Černý (22 Hlav), Petr Hořejš
(NROS), Ivana Ježková (KPMG Česká republika), Petr Konečný (Sanek Ponte), Věra
Viktorínová (NROS), Petr Vrzáček (Univerzita Karlova).
Složení hodnoticí komise na finále Neziskovky roku 2015: Pavel Bachmann
(Univerzita Hradec Králové), Ivana Ježková (KPMG Česká republika), Simona Kaňoková
(Skupina ČEZ), Tomáš Řemínek (Nadace Karla Janečka), Hana Šilhánová (NROS), Ivo
Toman (TAXUS International), Monika Tomíčková (Česká televize).
Hlavními partnery ocenění Neziskovka roku 2015: jsou Nadace Karla Janečka a
Skupina ČEZ, partnerem KPMG Česká republika, O2 Czech Republic, Divadlo Archa,
Fakulta humanitních studií UK Praha, Sanek Ponte, Hlava 22 a mediálními partnery
deník E15, Respekt, Neziskovky.cz a Dopravní podnik hl. m. Prahy. Záštitu projektu
udělil předseda Senátu Parlamentu České republiky, pan Milan Štěch.
Kontakt pro média:
Lucie Kopejtková, PR a komunikace
tel: 606 708 548
email: l.kopejtkova@linkabezpeci.cz
Více informací na www.neziskovkaroku.cz

Generálními partnery, kteří dlouhodobě podporují Linku bezpečí, jsou:

