Sociální  práce  pro  ekonomy
3. 5. 2016 – Finanční  řízení  neziskové  organizace,  host:  Ing.  Jan  Kamenický

Studenty  předmětu  Sociální  práce  pro  ekonomy  navštívil dne 3. 5. 2016 pan Ing. Jan
Kamenický,  finanční  ředitel  organizace  Člověk  v tísni. Posluchačům  představil  organizaci  a  
problémy,  se  kterými  se  ve  své  funkci  denně  potýká.
Jan  Kamenický  přiblížil  studentům  každodenní  činnosti  organizace  i  dlouhodobé  plánování.  
Zvláštní  důraz  kladl  na problematiku mezistátní  činnosti  (mise  mimo  ČR), problematiku
zdanění  v méně  rozvinutých  státech  a  zaměstnávání  pracovníků.

Člověk  v tísni  je nevládní  nezisková  organizace  vycházející  z  
myšlenek   humanismu,   svobody, rovnosti a solidarity.
Lidskou důstojnost   a   svobodu   považuje za   základní  
hodnoty. Její  členové  věří,  že  lidé  kdekoli  na  světě  mají  mít  
právo  rozhodovat  o  svých  životech  a  společně  sdílet  práva  
vyjádřená  Všeobecnou  deklarací  lidských  práv.
Organizace
usiluje
o   otevřenou,   informovanou,
angažovanou   a   zodpovědnou   společnost   k   problémům  
doma   i   za   hranicemi   naší   země.   Aktivně se   podílí na
vytváření  společnosti,  ve  které  jsou  kulturní,  etnické,  rasové  
a  jiné  odlišnosti  zdrojem  obohacení,  a  nikoli  konfliktů.
Činnost Člověka  v  tísni vychází  z  osobní  iniciativy  a  aktivity  stovek  zaměstnanců  a  dobrovolníků,  jak  v  
České   republice,   tak   v   desítkách   zemí,   kde   pracuje   a   z   důvěry   a   podpory,   kterou   pro   svoji   práci  
získává od  jednotlivců,  firem,  vlád  i  mezinárodních  institucí.

Doporučená  literatura  k  tématu:
ŠEDIVÝ,  Marek  a  Olga  MEDLÍKOVÁ. Úspěšná  nezisková  organizace. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada,
2011. Management (Grada). ISBN 978-80-247-4041-6.

Člověk  v tísni  hospodaří  s miliardovým  rozpočtem.

Člověk  v  tísni  každoročně  na  zahájení  festivalu  dokumentárních  filmů  o  lidských  právech  Jeden  svět  
uděluje  cenu  Homo  Homini  osobnostem,  které  se  významně  zasloužily  o  prosazování  lidských  práv,  
demokracie  a  nenásilného  řešení  politických  konfliktů.

Předmět  a  diskuzi  pro  Vás  připravila  Katedra  hospodářské  a  sociální  politiky  NF  VŠE  v  Praze.  
Předmět  Sociální  práce  pro  ekonomy  je  celoškolsky  volitelný  a  má  ident  5HP445.
Více  informací:
http://khp.vse.cz/pro-studium/materialy-k-vyuce/5hp445-socialni-prace-pro-ekonomy/

