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POPTÁVKA ODBORNÍKA NA VYPRACOVÁNÍ TŘÍLETÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU ORGANIZACE  

CHARITA ČESKÁ REPUBLIKA 

 

Cíl poptávky: 

Charita Česká republika hledá odborníka / malou skupinu odborníků na vypracování tříletého strategického 
plánu (dále jen SP) organizace, který bude definovat shrnovat vizi a misi organizace, její specifické cíle, 
programy a financování. Dále bude obsahovat pravidla risk managementu. Strategický plán musí být  
vypracován na základě spoluúčasti partnerských organizací – ředitelů diecézních a arcidiecézních Charit a 
členů odborných kolegií. Plán musí zahrnovat monitorovací a evaluační systém s jasně definovanými milníky.  
Odsouhlasený SP musí být odevzdán nejpozději do 20. 11. 2015. 

 

Představení organizace / kontaktní informace 

Charita Česká republika byla založena v roce 1919 krátce po vzniku ČSR a své aktivity obnovila v roce 1993 po 
Sametové revoluci. Zakladatelem CHČR je Česká biskupská konference. V současné době se CHČR skládá z 8 
arci/diecézních Charit (Arcidiecézní charita Olomouc, Arcidiecézní charita Praha a Diecézní charity Ostrava-
Opava, Plzeň, České Budějovice, Litoměřice, Hradec Králové a Brno) a dvou členských organizací (Česká 
katolická charita – domovy duchovních a řeholnic, Řeckokatolická charita). Další informace najdete v příloze. 

Kontaktní údaje: Charita Česká republika, Vladislavova 12, 110 00 PRAHA 1, Mgr. Pavla Müllerová – 
koordinátorka projektu - pavla.mullerova@charita.cz, Mgr. Jakub Líčka – generální sekretář CHČR – 
jakub.licka@charita.cz. 

 

Požadavky na zpracovatele 

− odborník v oblasti plánování, systémového řízení, project managementu a vytváření strategických 
plánů, poradenství, organizačního rozvoje, koučinku, … 

o nebo malá skupina odborníků (3 členové) 
− zkušenosti s oblastí strategického plánování a tvorby SP minimálně 3 roky 
− zkušenost se spoluprací s nevládními organizacemi, znalost fungování a prostředí nevládních 

organizací, znalost prostředí Charity výhodou  
− zkušenosti se stanovováním silných a slabých stránek organizace (vnitřní prostředí) a 

s pojmenováním příležitostí a hrozeb organizace (vnější prostředí) 
− zkušenosti s vedením průzkumů a odborných výzkumů v dané oblasti výhodou 

Organizace zapsána v Rejstříku evidovaných právnických osob  číslo účtu organizace: 1031009264/5500 u Raiffeisenbank 
Ministerstva kultury ČR dne 27. 12. 1999 pod číslem 8/1-00-702/1999. konto pro dary: 88444422/0800 u České spořitelny 
  konto Tříkrálové sbírky: 66008822/0800 u České spořitelny  
  konto pro pomoc do zahraničí: 55660022/0800 u České spořitelny  
IČ: 70100969, DIČ: CZ70100969    
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− zkušenosti ze zahraniční spolupráce v oblasti strategického plánování a budováním úspěšné značky / 
brandu výhodou 

− vzdělání experta/ů – vysokoškolské 
− dobré komunikační schopnosti, rozhodnost, schopnost řešit problémy, kreativita, analytické myšlení, 

schopnost najít kompromis / skloubit různé požadavky, … 
− velmi dobrá znalost angličtiny, znalost němčiny výhodou 

  

Časový plán a očekávané výstupy 

Předpokládaná doba spolupráce: 4/2015 – 12/2015 

termín zadání výstup 

konec 3/2015 Výběr experta  Podpis smlouvy  

Konec 4/2015 Úvodní šetření uvnitř organizace – seznámení se 
s chodem organizace, s interními a externími 
procesy, s konkurenčním prostředím atd. 

SWOT analýza, návrhy řešení pro 
1. Draft SP 

Konec 6/2015 Analýza nastavené spolupráce s arci/diecézními 
Charitami (8+2) s cílem zjistit požadavky a 
představy spolupráce diecézních Charit s CHČR 

Analýza nastavené spolupráce s odbornými kolegii 
CHČR (13), popř. schůzky s předsedy kolegií a 
koordinátory kolegií v Praze s cílem zjistit 
požadavky CHČR odborníků, které by měly být 
součástí SP 

SWOT analýza, návrhy řešení pro 
1. Draft SP 

Konec 9/2015 Na základě zjištění připravit návrh SP a předložit jej 
k oponentuře (hodnocení dle schválené hodnotící 
tabulky – evaluation matrix) 

1. Draft SP 

20. 11. 2015 Odevzdání konečné verze strategického plánu Finální verze strategického plánu 
dle specifikace smlouvy 

 

Postup přihlášení a termíny 

V případě Vašeho zájmu a v souladu s výše uvedeným zadáním zašlete ve dvou obálkách Vaši expertní a 
finanční nabídku na adresu: Charita Česká republika, Vladislavova 12, 110 00 PRAHA 1 s nápisem 
„Strategický plán pro CHČR“ nebo na e-mailovou adresu: pavla.mullerova@charita.cz do 6. 2. 2015. 

Obálky / soubory budou označeny nápisy Expertní nabídka a Finanční nabídka. Expertní nabídka bude 
obsahovat návrh Vašeho zpracování předložené nabídky, včetně životopisů všech zúčastněných odborníků. 
Finanční nabídka bude obsahovat náklady za jednotlivé výstupy a celkový rozpočet se závěrečnou sumou na 
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vytvoření SP. Rozpočet musí obsahovat náklady na cestovné experta do arci/diecézních Charit. Žádné náklady 
mimo rozpočet nebudou hrazeny. 

Vybrána bude taková nabídka, která nejlépe skloubí expertní stránku zadání s finanční – evaluation matrix. 

Vyhodnocení nabídek proběhne do 20. 2. 2015, oznámení výsledků a pohovory s postupujícími do 2. kola 
proběhnou do 6. 3. 2015.  Finální výběr zpracovatele do 13. 3. 2015, oznámení výsledků a podpis smlouvy do 
31. 3. 2015. 

Budoucí spolupráce bude ošetřena vzájemnou smlouvou. Platby budou provedeny dle specifikace uvedené 
ve smlouvě a na základě řádné fakturace. Celková částka proplacená na základě faktur nepřesáhne částku 
dojednanou ve smlouvě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 www.charita.cz  



Příloha: 

 

Charita Česká republika (CHČR) jako nestátní nezisková organizace a součást římskokatolické církve nabízí 
pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí. CHČR funguje jako sdružení více než 300 Charit po celé ČR, kde 
provozuje širokou síť sociálních a zdravotních služeb. CHČR každoročně organizuje Tříkrálovou sbírku a díky 
členství v sítích Caritas Internationalis (CI) a Caritas Europa (CE) má partnery po celém světě. Mezi hlavní 
aktivity Oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce v zahraničí patří vzdělávání, zajištění či 
podpora živobytí místních obyvatel či zlepšování schopností i znalostí místních partnerů. Některé z diecézních 
Charit dále podporují a zajišťují program Adopce na dálku. V České republice se soustřeďuje na oblast 
rozvojového vzdělávání a na pomoc cizincům v nouzi. 

CHČR provozuje skoro 1 200 sociálních a zdravotních služeb, které pomáhají okolo 91 tisícům registrovaných 
klientů a ještě více neregistrovaným. V současné době CHČR zaměstnává více než 7 tisíc zaměstnanců a 
s CHČR spolupracuje více než 4 tisíce dobrovolníků. 

Posláním Charity je služba milosrdné lásky církve lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, 
pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou 
situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře. 

Caritas Europa vytvořila soubor Standardů řízení, které by každá členská organizace měla naplňovat. CHČR 
podepsala CE Standardy řízení v lednu 2014 a zavázala se tak ke zlepšování svého organizačního 
managementu. Jedním ze standardů je „Organizace má aktuální, komplexní, realistický a jasný strategický 
plán, který shrnuje její vizi, misi, specifické cíle, programy a financování.“ 

Strategický plán by měl primárně vzniknout pro Sekretariát v Praze a zahrnovat požadavky arci/diecézních 
Charit na Sekretariát. Sekretariát zaměstnává 37 pracovníků na plný úvazek a 12 na částečný. Management 
zahrnuje 5 vedoucích oddělení a generálního sekretáře. 
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