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1. Vymezení a charakteristika soukromých neziskových   organizací

Jako neziskové organizace (NO) označujeme všechny útvary  stojící "mezi" státem a soukromými podniky (ziskové organizace - jednající na trzích), které:

1) patří zásadně soukromníkům (osobám, závodům, jiným neziskovým organizacím), kteří mají právní formu spolku či nadace (méně často družstva) nebo jsou dle zákona ustaveni jako samosprávná korporace (většinou s povinným členstvím, případně členstvím daným ze zákona);

2) jako útvar/systém sám o sobě nesledují ziskové cíle, nýbrž jejich pověřením/posláním je přinášet specifické výkony za účelem pokrytí určitých potřeb vymezených příjemců, a proto jsou označovány jako ekonomika potřeb a/nebo podpory. Toto poslání si určí sama NO nebo je na ni- alespoň částečně- přeneseno, případně je jí přenecháno, státem;

3) jsou buď strukturovány na základě členství a jejich účelem je "zpracování" zájmů a potřeb svých členů (svépomocné organizace); nebo

4) své výkony orientují na třetí osobu (NO orientované na třetí osobu) ve smyslu pomoci, podpory či příspěvků na základě eticky, nábožensky či ideologicky založené objednávky (např. obecně prospěšná zařízení/ charitativní organizace) nebo za účelem šíření nějaké ideje, případně ovlivňování jednání druhých. Také zde je členství možné, přičemž však adresáty činnosti organizace nejsou členové, nýbrž někdo třetí (klienti, externí cílové skupiny);

5)  zastupují zájmy svých členů či klientů proti státu a jiným organizacím (zastupování zájmů, lobbismus); 

6) své služby orientují jak na jednotlivé osoby (tzv. individuální statky), tak své působení a užitek z něj směřují na celé skupiny obyvatelstva (tzv. společenské statky);

7)  jsou charakterizovány prostřednictvím dobrovolné spolupráce členů či angažovaných osob v nejvyšších orgánech (např. představenstvo,  nadační rada). Tato dobrovolná činnost členů či třetích osob v rozhodovacích a poradních grémiích je jedním z hlavních charakteristických rysů NO. Pojem "čestný úřad " je v Německu běžný.  V Rakousku se  pro totéž užívá pojem "funkcionář", jímž jsou však naproti tomu v Německu a ve Švýcarsku označováni "ti ostatní", zaměstnaní pracovníci NO. Abychom se vyhnuli tomuto významovému zmatení, zvolíme pojem milice (Milizbegriff), který je rozšířen ve Švýcarsku (miliční parlament, miliční armáda), a použijeme jej v následujícím výkladu;

8)  v mnoha případech nabírají členy či třetí osoby jako dobrovolné pomocníky, kteří se většinou bez odměny  spolupodílejí na činnosti NO (např. transportní služba pro lidi s postižením). 

K NO řadíme zejména spolky, komory, charitativní organizace, obecně prospěšná zařízení (ve zdravotní a sociální oblasti), církve, politické strany a kluby. Zahrnutím státních NO (které však již dále nebudou předmětem této práce) a vymezením NO vůči organizacím ziskovým, dospějeme k výčtu a dělení NO podle obrázku č.1. Tento je ilustrační a nemá být chápán jako vědecká typologie, která uspořádává druhy NO do skupin podle jejich hlavního účelu.  Nevylučuje, aby např. ekonomická organizace= (odbory) nabízela rovněž sociokulturní aktivity (sport, volný čas). 

Tento sám o sobě negativní pojem NO byl formulován naukou o podnikovém hospodářství (nauka o řízení nebo managementu). Tato nauka se tradičně zabývá podniky zaměřenými na dosahování zisku nebo ziskovými organizacemi. Když se provozně- ekonomické učení začalo zabývat rovněž útvary, které se na zisk neorientují, muselo tuto svou "novou" předmětnou oblast  vymezit vůči té "tradiční". Protože pro tyto organizace nebyl k dispozici žádný pozitivní nadřazený pojem a aby bylo vymezení zřetelné, byl zvolen pojem "neziskovosti" (Nonprofit).  Tento pojem je dnes ve vědě i praxi používán stále více a vytlačuje pojmy jiné (např. Not-for-Profit Organisationen, organizace bez zaměření na dosahování zisku). 

Jiná formulace, převedená zejména z národně-hospodářské a politologické oblasti,  označuje neziskovou oblast jako třetí sektor (third sector) "mezi" státem na straně jedné a podniky zaměřenými na zisk na straně druhé. Přitom se tento sektor tendenčně nevymezuje vůči ekonomice orientované na zisk (trh), nýbrž vůči státu a je shrnut pod pojmem Non-Government-Organizace NGO (nevládní organizace). Tím se každá taková organizace posouvá do zorného pole, v němž principiálně bere zřetel na veřejné (státní) úlohy, ale z právního hlediska zůstává samostatnou a tyto vyčleněné (příp. privátnímu sektoru přenechané) státní úkoly plní jako samosprávná korporace či v soukromoprávní formě. Její vymezení vůči státu je realizováno také v rámci pojmu QUANGO (Quasi-Non-Governmental-Organiations), čímž má být vyjádřeno, že se chovají "zdánlivě" jinak než nositel státních úkolů, přičemž- jak ukážeme na pojmu "transformace typů" (srov. obrázek 5)- toto být-jinak může jít jak směrem k "neziskovosti" tak směrem k "ziskovosti". Posledně zmíněná tendence se projevuje především v privatizaci státních podniků, která je od 90.let aktuální např. v dopravě, energetice, telekomunikacích a bankovnictví, které "jsou vypuštěny na trh". Stále více se o NGO hovoří také v rozvojových zemích, protože tam dochází k odbourávání dalekosáhlého státního hospodářství a tvorbě privátního sektoru, který se neorientuje na dosahování zisku (zejména svépomocní organizace jako družstva). Ale také celosvětově činné humanitární organizace a organizace pomoci pro rozvojové země  (jako Amnesty International, Médecins sans frontières), které poskytují jak služby spolufinancované státem, tak se také "vměšují" do politiky států a mezinárodních organizací (např. WHO),  fungují pod označením NGO.  

Pojem  "neziskovosti" (Nonprofit), který používáme, zahrnuje- jak ukážeme- organizace, jejichž nejvyšším cílem je krytí potřeb, příp. myšlenka podpory, a nikoli- jako je tomu u podniků- dosažení zisku. V tomto smyslu znamená "neziskovost" také důslednou "orientaci na prospěšnost".  
. 
        Obrázek 1: Rozmanitost organizací

Zřizovatel
Účel, úkoly
Druhy, typy


Státní
NO




Místní ekonomické NO







Plnění demokraticky stanovených 
veřejných úkolů (na úrovni spolků, kantonů, obcí), přínos konkrétních aktivit pro občany




	Veřejná správa

Veřejné závody
        -doprava, pošta, energie
        -nemocnice, domov, ústav
        -škola, univerzita
        -muzeum, divadlo,  
       knihovna


Polostátní
NO  
  



Veřejnoprávní samosprávné korporace


Plnění převzatých úkolů na zákonném základě, s povinným členstvím. Částečně dobrovolné úkoly



	Komory v Německu, Rakousku

        -hospodářské provozy
        -samostatně výdělečně     
        činní
      -zaměstnanci
	Sociální pojištění 

       v Rakousku

Soukromé
NO


  




Ekonomické NO







Podpora a zastupování hospodářských zájmů členů






	Hospodářské svazy

Organizace zaměstnanců
	Profesní svazy
	Organizace spotřebitelů






	Družstva (členské "podniky")




Sociokulturní NO

Společné aktivity v rámci kulturních, společenských zájmů, potřeb členů

	Sportovní spolky
	Spolky pro volný čas
	církve

Soukromé kluby
Spiritistické kruhy, sekty




Politické NO

Společné aktivity vedoucí ke zpracování a prosazování politických (ideových) zájmů a hodnotových představ 

	Politické strany
	Přírodní, vlastenecké, ekologické organizace
	Politicky orientované spolky
	Organizované občanské iniciativy



Sociální NO

Provozování charitativních podpůrných činností nebo podpůrných činností za úplatu ve prospěch potřebných okruhů obyvatelstva (dobročinnost, prospěšnost, blahobyt) v sociální a zdravotní oblasti

	Pomocné organizace a provozy poskytující služby nemocným, starým, postiženým, poškozeným, závislým, chudým, ublíženým
	Obecně prospěšná zařízení
	Organizace pro pomoc rozvojovým zemím

Svépomocné skupiny se sociálními cíli


      

Soukromé ziskové organizace

Organizace zaměřené na dosahování zisku

Prodej statků a služeb na trzích za účelem výnosu z kapitálu (zisk, výtěžky) 

	Průmysl
	Živnostenské podnikání

Obchod
Služby



	Zemědělství

     


Tento fakt nevylučuje, že také NO- když to okolnosti umožní- mohou dosahovat zisku. Takový nadbytek příjmů je však pouze prostředkem k naplňování cílů a nikoli cílem  o sobě. Proto je také s "neziskovostí" spojen zákaz výplaty podílů na zisku (tzv. non-distribution constraint) : Zisk musí být využit ku prospěchu adresátů činnosti, buď prostřednictvím interních investicí do rozvoje nabídky a kvality aktivit, prostřednictvím darů členům/klientům/potřebným ve formě příspěvků na zmírnění poplatků či jejich zpětnou úhradu nebo prostřednictvím interního podpory ve smyslu financování nesamonosných oblastí činnosti (charitativní aktivity, zastupování zájmů). Posledně zmíněné poukazuje na to, že také neziskové organizace musí usilovat o vyrovnané účty, sledování cílů je tedy možné pouze v rámci opatřitelných finančních prostředků. 

Obrázek 2 ukazuje, že naše vymezení vůči ziskovým organizacím má nejen terminologické, nýbrž také reálně-materiální pozadí. Srovnává ziskové a neziskové organizace podle několika podstatných znaků a ozřejmuje značné "strukturní" rozdíly mezi oběma typy organizací. Současně poukazuje na skutečnost, že je pro zvláštní problémy/vlastnosti neziskových organizací třeba také zvláštních učebních obsahů, které by praktikovi nabídly vhodnou pomoc při řešení problémů. 


Obrázek 2: Ideálně-typické rozdíly v důležitých charakteristických strukturních rysech  mezi podniky a NO



Charakteristické strukturní znaky
 

Podnik


Svépomocné NO

NO orientované na třetí osoby


1. Hlavní účel

Jakožto ziskově zaměřené hospodářství usiluje o výnosy z investovaného kapitálu, tedy zisk a rentabilitu (dominance formálního cíle)

Poskytování specifických výkonů pro členy (dominance konkrétního cíle); NO je označována jako ekonomika skupinových potřeb či kolektivní ekonomika

Poskytování specifických výkonů (dominance konkrétního cíle) třetím osobám (pomoc, ovlivňování, podpora, péče)

2. Pokrytí potřeb,  zákazníci

Pokrývá cizí potřeby zájemců na trzích

Pokrývá vlastní potřeby členů. Hovoří se o principu identity (členové = zákazníci) nebo o kolektivním pokrývání vlastních potřeb

1) Pokrývá cizí potřeby klientů, částečně závislost a tlak potřeb
2) Ovlivňuje třetí osoby (cílová skupina)

3. Řízení rozhodnutí organizace

Orientuje se na trh, na potřeby zákazníků a chování konkurence

Členové demokraticky (přímo) rozhodují o činnosti či prostřednictvím nepřímého jednání (volba orgánů, pohotovost finančních prostředků, vstupy/výstupy, netečnost) vynucují vyhovující rozhodnutí vedoucích orgánů; řízení trhem dílem neexistuje, dílem je sekundární. 

1) Charitativní NO: 
    a) V případě spolku: 
         analogické  svépomocným NO plus
    b) V případě nadace:
         přidělování 
         dostupných orientované na potřeby
         prostředků. Řízení 
         trhem dílem 
         neexistuje, dílem je 
         sekundární
2) V případě obecně 
     prospěšné společnosti     Dodatečně k bodu 1) 
     státní normování 
     činností a odměn
 
4. Produkované statky

Především soukromé, k obchodu způsobilé individuální statky, které mohou být využívány výhradně jednotlivými zákazníky

Velmi mnoho kolektivních statků, které prospívají celé skupině (např. všem osobám profesní skupiny), také těm, kteří za ně nezaplatí (problém černých pasažérů= neplatících poživatelů); soukromé statky pouze v rozsahu služeb

1) Kolektivní statky při: 
    a) podpoře, zastupování 
        celých skupin klientů
     b) ovlivňování cílových 
         skupin
2) Individuální statky v  
    případě služeb klientům


5. Finanční prostředky

Kapitálové vklady a přímé individuální výkonnostní odměny (ocenění) za prodej statků

Příspěvky členů jako paušální odměny (za produkci kolektivních statků); ceny a poplatky (= interní podpůrné odměny) při prodeji služeb

1) U charitativních 
     činností a kolektivních 
     statků: peněžité 
     podpory, odkazy, 
     výnosy z majetku 
     (fundraising)
2) V případě obecně
     prospěšných  
     společností:
     správní odměny
     (sazby za opatrování, 
      účetní tarify, poplatky)
      
    

6. Faktor práce


Manažer zaměstnaný převážně na plný úvazek a pracovníci

V podstatné míře čestná participace členů na vedoucích orgánech, výborech a skupinách členské základny (zájmové skupiny, zemské/oblastní skupiny, sekce), částečně na výkonu práce (dobrovolníci)

1) Spolek: 
    analogické  
    svépomocným NO
2) Nadace: Vrchní vedení
    prostřednictvím 
    čestných orgánů, 
    částečně dobrovolní
    pomocníci při výkonu
    práce (dobrovolníci)

7. Kontrola úspěšnosti

Primárně prostřednictvím ukazatelů stanovených trhem (zisk, výnosnost uloženého kapitálu, obrat, podíl na trhu), které měří celkovou úspěšnost

Žádný indikátor celkové úspěšnosti; obtížná operacionalizace cílů a měření užitečnosti jednotlivých akcí (sotva kvantifikovatelné)

Analogické svépomocným NO





Krom rozdělení NO podle jejich účelu na obrázku 1 lze vytvořit typologii NO také na základě jiných kritérií. Obrázek 3 znázorňuje rozdělení dle hlavních příjemců výkonů, příp. primárních uživatelů a zmiňuje rozdíly podle toho, zda jsou členové "zákazníky" (výpomoc) či zda jsou výkony orientované na třetí osobu (orientace na třetího), přičemž posledně zmíněné NO mohou vykazovat formu spolku, nadace či dokonce společnosti s ručením omezeným (obecně prospěšné).  Tyto položky jsou na obrázku 3 dále členěny, případně upřesněny pomocí dodatečných charakteristik. 

Mnohé NO orientované na vlastní výpomoc mohou být pojaty také jako svépomocné organizace,  což je typické pro družstva a spolky: Mnoho osob (či organizací) se sjednotí, aby společně jako kooperace a prostřednictvím výkonů kooperace plnily nějaké  úkoly. Aspekt pomoci spočívá v tom, že pouze sjednocení spojených partnerů jako nový, zvláštní útvar a nikoli jednotlivec je schopno nejen plnit úkoly jako takové, ale rovněž efektivně a účinně. Sjednocení vytváří moc, buď na nákupním trhu (nákupní družstvo) nebo třeba v oblasti politiky  (svaz zastupující zájmy, strana). Jiné svépomocné NO jako spolky v oblasti sportu či kultury mohou plnit svůj účel (hra fotbalu, folklorní tance) pouze v kolektivní akci, to znamená ve společném působení členů, společným jednáním. 

Další upřesnění je založeno na výše zmíněném rozčlenění na ekonomiku, třetí sektor (soukromé NO) a stát. Přiřazení jednotlivých organizací k některému z těchto tří systémů společnosti se děje na základě jejich hlavního účelu, mechanismu danění a dalších strukturních charakteristických znaků: 

1)  Hospodářské podniky podléhají řízení prostřednictvím trhu, na základě jehož podmínek dosahují zisku, případně zúročují kapitál.  

2)  Soukromé NO směřují ke krytí potřeb členů nebo třetích osob jakož i k ovlivňování třetích osob, což probíhá většinou na základě netržních okolností. Toto je charakterizováno

a)  netotožností odběratele služby a plátce (ve zdravotnictví snad typický vztah mezi pacientem coby plátcem příspěvků zdravotním pojišťovnám, lékařem coby přínoscem výkonů a zdravotní pojišťovnou coby plátcem výkonů, částečně se subvencí státu); 

b)  výkony dodanými zdarma či za poplatky pokrývající náklady (např. charitativní podpora), přičemž výlohy musí být hrazeny jinými finančními prostředky (např. dary; = interní dotace); 

Obrázek 3:  Strukturní typy soukromých NO a jejich charakteristické znaky

Typy
Členské
Nečlenské
Znaky

Účel
Svépomocné NO
NO orientované na třetí osoby
Právní forma
Komora
Svaz
"Charitativní" spolek
Nadace
Veřejně prospěšné společnosti s ručením omezeným
Členství, spolupůsobení
Povinnost, volba
Přistoupení, volba
Jmenování/ doplňovací volba
Podílnictví (kapitálové)
Princip identity
Zřizovatel je zákazníkem (uživatelem)
Zřizovatel není zákazníkem (uživatelem)
Adresáti výkonů
Poskytování služeb členům
Výkony pro třetí osoby
Interakce
Zastupování zájmů vně


c)  produkcí společenských statků, které prospívají celé skupině (např. oboru), rovněž tzv. černým pasažérům,  kteří se na výlohách produkce statků nepodílejí (např. člověk, který není členem profesní či pracovnické skupiny). Řízení této produkce se děje prostřednictvím rozhodnutí  zřizovatele NO a orgánů a pozic, které zvolil a vybavil kompetencemi. 

3)  Státní ekonomické organizace (správa) plní veřejné úkoly v rámci pověření politických rozhodnutí státních orgánů (= politické řízení). 

Na obrázku 4 je znovu ukázána typologie organizací s využitím hlavních charakteristických znaků "mechanismu řízení". 

Podstatný význam má v současné době fenomén systémové konvergence nebo transformace typů (obrázek 5). Opět na základě tří základních systémů státu, ekonomiky/trhu a třetího sektoru ukazuje mnohotvárnost četných proměn reálně existujících organizací z jednoho "typu" v jiný. Mnohé soukromé NO

1)  poskytují individuální služby, které prodávají na trhu pod tlakem konkurence a za ceny, které kryjí přinejmenším náklady;

2)  plní úlohy, jež na ně stát přenesl či jim přenechal,  často pod nadřazenou kontrolou státu. To se týká samosprávných korporací se zákonným členstvím vytvořených ze zákona (komory v Rakousku a Německu), tak jako všech takových NO, které uzavřely se státem smlouvu o plnění určitých výkonů a které dostávají na plnění svých zakázek veřejné finanční prostředky. 



Obrázek 4: Řídící mechanismy (typy) a jejich charakteristické znaky


Typy
Trh (hospodářství)
Ne-trh (3.sektor)
"politika" (stát)
Druh statků
Individuální statky
Společenské statky
Znaky
Vztah směny
Směna statku za peníze
Zčásti:
-bezplatné služby
-třetí osoba coby plátce
-interní subvencování
Kolektivní výkony za splnění povinnosti (např. spolupráce)
Možný "černý pasažér"
Financování
Financování z cen
Financování z
příspěvků/daní
darů
subvencí
dávek

Možnost volby
Konkurence: kvalita a cena
Často:  -monopol
                        -tlak spotřebitelů
                      -tlak poplatků
Zčásti:  -tlak kvalitnosti
Prospěch
Zisk
Pomoc, podpora
Ovlivňování, "obecné blaho

 




Obrázek 5: Sbíhavost systémů a "přejímání" transformace typů/ Kombinace elementů  dvou a více systémů


Státní NO

Autonomní veřejné závody

Komory



Smíšené hospodářské podniky

Parastátní plnění úkolů

Soukromé ziskové organizace
Soukromé NO

Družstva

Podnikání v oblasti poskytování sociálních služeb (obecně prospěšná zařízení)

Prodej služeb v NO




Toto přejímání/ kombinace charakteristických znaků/ vlastností jiných základních typů má pro soukromé NO za následek, že mechanismy řízení popsané na obrázku 4 se vyskytují současně,  případně vedle sebe, podléhají tedy v závislosti na produkovaných statcích a jejich financování jiným mechanismům řízení. Řízení v netržní oblasti se přitom musí dít prostřednictvím interní politiky NO, skrze tvorbu vůle zřizovatele a jejích orgánů. 

Konečně jsou NO také v zásadě formovány prostřednictvím své právní formy, která se projevuje v rozdílných základních strukturách (organizace vnitřní výstavby podniku). Obrázek 6 představuje struktury spolku/svazu a nadace, které se vyskytují nejhojněji. Vycházíme přitom z vícestupňových systémů, tedy z útvarů, které jsou rozčleněny zejména podle regionálních kritérií: Jsou to decentralizované, základně blízké jednoty (např. lokální, na okresní či krajové úrovni), kterým jejich členové či klienti "důvěřují". Tyto základní skupiny jsou pak sloučeny na zemské/kantonální úrovni, přičemž si tyto spolky z vlastní strany zřizují jakousi "střechu" na spolkové úrovni. Tímto způsobem jsou strukturovány nespočetné svazy v rámci ekonomiky (např. odbory) a společnosti (např.sportovní klub), ale také dobročinné organizace (např. charity). Ale rovněž větší nadace ve zdravotní a sociální oblasti se často nevyhýbají rozčlenění do decentralizovaných jednotek, aby mohly poskytovat služby klientům co možná nejblíže - nebo plošně v celé zemi. Jak svazy tak nadace se tak stávají federalistickými systémy s členěním úkolů a kompetencí mezi decentralizované a centralizované stupně, které je přiměřené veškerým problémům,  stejně jako se zárukou nadřazené koordinace a řízení celku a tím i image podniku (Corporate Identity- CI- pozn. překl.). 

V souvislosti s komplexními systémy společností s federalistickou strukturou a vícestupňovými komerčními podniky můžeme rovněž v případě analogických spolkových "konglomerátů" hovořit o sdružení nebo - v uvozovkách- o "koncernu". 

Shrňme nakonec, co bylo výše řečeno: Třetí sektor soukromých NO je charakterizován mnohostí znaků, přičemž se sice vyskytují "čisté" typy NO, často však můžeme pozorovat, že se vzájemně překrývají s prvky trhu a státu. Složitost útvarů a sektoru jako takového, která z toho plyne, zakládá pro jeho management mnohé obtížné situace. Musí nám být trvale známé, nutit nás k diferencovaným úvahám a výpovědím v závislosti na "charakteru" a kombinaci znaků jednotlivých typů NO a stanovit zcela nepochybné meze zevšeobecňování výroků na všechny NO. 





Obrázek 6: Základní struktury spolků/svazů s vícestupňovou stavbou

Vícestupňová struktura svazů/spolků (sdružení) s koordinací společnou pro všechny stupně (Corporate Identity) 

Členové
Osoby
Podniky
Instituce

       
         tvoří
                                                                    
Decentralizované základní skupiny (spolky)
Regionální skupiny
Profesní svazy

Na lokální, regionální a/nebo kantonální, příp. zemské úrovni
Dílem regionální, dílem národní integrace příslušníků stejných profesí


                                                                                        tvoří


Spolkový svaz
S delegovanou valnou hromadou (nosný orgán), řídícím orgánem (orgány) (správní rada, prezidium), výbory, komise, sbor poradců, úřadovny, částečně přidružené podniky (s.r.o.)  


Centralizovaná nadace s koordinací společnou pro všechny decentralizované jednotky (Corporate Identity)

Centrální orgány nadace
valná hromada nadace

nebo
nadační rada/kuratorium
nadační rada

výbor nadační rady

řídí




Centralizované jednotky

Decentralizované jednotky
Úřadovny, výbory/komise, částečně přidružené podniky

"filiálky" pro regionální plnění výkonů, úřadovny, částečně s poradními čestnými grémii 

























2   K nauce o podnikovém hospodářství (nauce o řízení/managementu) NO

Jak ziskové, tak neziskové útvary jsou označovány jako organizace, nebo jsou pod tento pojem alespoň zahrnuty. Tento pojem je charakterizován následujícími znaky (obrázek 7):

1) Organizace jsou orientovány na účel a cíl. Sledují určitý cíl, kterého se snaží prostřednictvím specifických výkonů dosahovat. V tomto smyslu jsou

2)  organizace otevřené, na svém okolí závislé systémy. "Žijí" ze vztahů s okolním prostředím, opatřují si prostředky na trzích, odevzdávají svá plnění vně, orientují se na stav a rozvoj jim relevantních prostředí, současně však mají za úkol vymezovat se vůči tomuto svému okolí, vytvářet si vlastní identitu a zachovávat ji. 

3) Organizace jsou produktivními systémy. Musí si opatřovat produkční prostředky jako jsou peníze či práce, tyto prostředky pak plánovaně a organizovaně "kombinovat" v rámci specializovaných procesů za účelem daného plnění a toto plnění orientovat na cílové publikum (adresáti výkonů jako členové, klienti, zákazníci). 

4)  Všechny útvary označované jako "organizace" jsou sociálními systémy. Jsou neseny lidmi, jejichž práce je centrálním produkčním faktorem, který však nemůže být zjednáván a využíván čistě racionálně jako tomu může být u strojů a finančních prostředků. Lidé musí mít vedení, být motivováni a "postrkováni" k převzetí a plnění svých úkolů. K tomu jsou však svolní pouze tehdy, když jim organizace poskytne uspokojení jejich individuálních potřeb (například prestiž, kolegialitu, kariéru). 

5)  Organizace má konečně vlastní ústavu ve smyslu normativního předpisu, v němž deklaruje svou strukturu, práva a povinnosti součinitelů, účel a pravidla opatřování prostředků, produkce a marketingu. 


Obrázek 7: Vlastnosti a problémy společné podnikům a NO


Společné vlastnosti
Orientace na zisk, podnikání
NO



	
Systémy orientované na zisk
Produktivní systémy
Sociální systémy
Systémy otevřené, závislé na svém okolí 
Smysluplné, na účel orientované jednání
Nasměrování organizace k určitým cílům
Úspěšnost závisí na dosažení cíle a prospěšnosti vůči členům, zákazníkům
Opatřování a spravování omezených produkčních faktorů, zdrojů (finance, práce)
Kombinace (plánovaná) faktorů při plnění
Odevzdání plnění členům, zákazníkům
Hlavním faktorem lidská spolupráce
Motivování ke spolupráci a výkonům
Rozvoj potenciálu schopností
Skupinově dynamické a řídící procesy
Vztahy směny s množstvím podporovatelů
Jištění hranic systému
Změny uvnitř systému vyvolané okolím
Schopnost adaptace jako existenční výzva





Společný problém
Orientace na zisk, podnikání
NO

Management
Efektní a efektivní plnění vedoucích funkcí:
Stanovovat cíle, plánovat, spouštět procesy, motivovat, kontrolovat, koordinovat


Všechny sociální útvary, kterým můžeme přisoudit tyto vlastnosti, musí řešit společný problém: Potřebují jednu, více nebo mnoho osob, které organizaci naslouchají a starají se o management. Management zahrnuje- v prvním přístupu k ještě jednotnému a analyzovatelnému pojmu- úkol utváření, řízení a rozvoje celé organizace stejně jako osob, které v jejím rámci a pro ni jednají. Na obrázku 7 tyto úkoly ilustrativně konkretizujeme prostřednictvím toho, co manažeři a manažerky v praxi činí, totiž stanovování cílů, plánování činností, koordinace společného působení spolupracovníků, jejich motivování atd. Takto představený obraz organizace nám ukáže, že NO stejně jako organizace zaměřené na dosahování zisku- a rovněž státní správa a podniky- musí plnit úkoly managementu, příp. vedoucí funkce, tedy že z tohoto pohledu mohou být všechny organizace nazírány v principu stejně. 

Otázkou, co management zahrnuje a jak se "dělá", se zabývá nauka o podnikovém hospodářství v rámci, řečeno jeho terminologií, nauky o managementu a řízení. Toto učení, příp. vědecká disciplína, se od počátku věnuje téměř výhradně podnikům zaměřeným na výdělek.  Na základě našeho obrázku totožnosti proto vyvstává otázka: 

Pokud jsou také NO zaměřené k cíli, produktivní, sociální, na okolí závislé systémy, je možné přenést na ně většinu, mnoho či alespoň některé poznatky z nauky o podnikovém hospodářství, podle níž musí organizace ziskové sféry závazně plnit úkoly managementu? Odpověď na otázku po takové přenositelnosti je jednoznačně kladná. Protože se však ziskové a neziskové organizace shodují pouze v základních vlastnostech, ale v jiných nikoli (viz obrázek 2), má přenositelnost poznatků z managementu organizací ziskové sféry na NO zřetelné meze. Proto je nauku o managementu NO třeba koncipovat jako zvláštní nauku o podnikovém hospodářství, která přebírá pouze to, co se hodí na NO, a pro všechny problémové oblasti, v nichž učení určené pro podniky neposkytuje, resp. nemůže poskytnout vhodná vyjádření, vypracovává dodatečné poznatky a pokyny k jednání. K těmto zvláštním problémům náleží například členové, nositelé čestných úřadů, struktury a volní procesy, specifické činnosti v oblasti marketingu atd. 

Před tím než přijde nauka o managementu NO k vlastním specifickým poznatkům, má však možnost porozhlédnout se v jiných vědeckých disciplínách. Úspěšná bude přitom především v případě nauky o národním hospodářství, politologie, sociologie a komunikační vědy. Také zde přejímá pouze to, co je pro NO vhodné, buď doslova a bezprostředně, nebo obměnami a úpravami. Teprve coby nejzazší možnost si vytváří dodatečné poznatky k vyplnění stávajících mezer. Obrázek 8 znázorňuje, jaké disciplíny se podílejí na vědě o sdružování (a tím na vědě o NO všeobecně). Z těchto pramenů může nauka o managementu NO čerpat a nabyté poznatky přitom opravovat, případně modifikovat v souladu se specifiky NO. 

V současné době však ještě relativně mladá nauka o managementu NO nedisponuje kompletním, vyzrálým teoretickým systémem. Většina vědců, kteří se zabývají podniky, se stejně jako předtím věnuje podnikání. Ve srovnání s tím je publikací o NO méně, i když se jejich počet zvyšuje. 

Tak se v posledních letech objevilo v sociální a zdravotní oblasti několik publikací k tématu "Sociální management/Management v sociální oblasti". Tyto publikace se snaží vnést filosofii a metodiku managementu do sociálních institucí, které se manažerskému myšlení spíše "vzpírají". Krom toho se na trhu vyskytují různé příručky a sborníky k managementu NO. Ty se však prezentují většinou jako sbírky jednotlivých příspěvků, které jsou jen částečně vhodné ke studiu NO a už vůbec systematicky nepodávají celkovou souvislost, případně jsou koordinovány prostřednictvím nějakého společného modelu. 




Obrázek 8: Disciplíny a tematické oblasti vědy o sdružování

Disciplína
Tematická oblast (hlavní téma)

Politická věda
Sdružení jako pressure group v politickém systému: faktory, adresáti, metody, důsledky
Právo státu a správy
Demokracie ve sdruženích, přístup do sdružení, soudní pravomoc ve sdružení (zákon ve sdružení)
	Veřejné úkoly a funkce sdružení
Otázky právní formy, zdanění, účelové vazby
Národohospodářské učení


Teorie a praxe
Materiální (obsahové) změny a rozvoj hospodářské politiky na základě působení sdružení (konkrétní činnosti, peněžní převody, zákony)
Působení sdružení na uspořádání hospodářství (tržní struktury, konkurenční chování)
Působení sdružení na tržní procesy (kolektivní jednání, úmluvy, zjednávání pořádku)
Finanční věda
Veřejné příjmy a výdaje pod vlivem sdružení
	Sdružení jako parafiskálové
Ekonomická teorie politiky
Chování kolektivů a v kolektivech: jednání, volba, teorie hry, vstup/výstup, selektivní podněty, teorie ústavy
Nauka o ekonomice sdružení    (podnikohospodářské učení)
Politika sdružení: kolektivní procesy rozhodování
	Stanovení cíle, plánování a kontrola, sledování efektivity
	Organizace: struktury, procesy, reorganizace
	Financování, systémy příspěvků, účetnictví
	Produkce služeb, marketing
	Správa sdružení (elektronické zpracování dat, zpracování textů, archivace)
	Vedení spolupracovníků, personální otázky
Sociologie a psychologie
Chování členů a spolupracovníků sdružení: role, konflikty, motivace, vedení
	Struktury a procesy skupin, organizací 



Freiburský model managementu, který zde představujeme, vznikl právě díky posledně zmíněnému deficitu. Chce nabídnout jakýsi hrubý rastr, systém, s jehož pomocí budou uspořádány základní rysy vznikajícího vědění o NO a stanoveny jasné a osvojitelné souvislosti. Měl by tak sloužit jako učební soustava, která zprostředkovává propedeutický přehled a současně umožňuje vřazení nových poznatků do základní konstrukce. Krom toho by však měl také vedoucím pracovníkům v praxi NO poskytnout jisté "vodítko"pro konkrétní utváření systému managementu vhodného pro jejich organizaci. 

Je nepochybné, že nauka o managementu NO potřebuje ještě mnoho nových poznatků. Přitom se musí zabývat především základními otázkami, které náleží do oblastí, jež jiné vědy dosud neprobádaly, příp. získáváním nových vědomostí. K tomu se musí opřít nejprve o dané skutečnosti a zkušenosti s reálně existujícími NO, analyzovat je a popisovat a nakonec se je pokusit zevšeobecnit, to znamená přenést je jako doporučení pro formování, příp. heuristiku (pomoc při řešení problémů) na jiné NO. Freiburská škola touto metodou výzkumu činnosti (action research) zpracovala na základě existujících poznatků mnoho z předloženého modelu managementu. Zkušenostní vědění dalekosáhle čerpalo z poradenské služby NO a tím z jednotlivých případů řešení problémů. Společně se vznikajícími koncepty a modely mohou být získávány rovněž návrhy pro utváření NO a rozšiřována vědomostní základna. Pouze udržováním takovéto cesty výzkumu se nauka o managementu NO bude dále vyvíjet v aplikovatelnou a praktickou disciplínu a nezůstane "prázdnou" teoretickou konstrukcí. 











3   Vývojové linie managementu NO

Nejenom nauka o managementu neziskových organizací, ale též aplikace know how managementu v těchto organizacích má dlouhou tradici. Pokud byly dlouhou dobu hluboké porozumění věci a vysoké nasazení spoluaktérů/ spolupracovníků pokládány za dostatečné předpoklady pro vedení NO, prosazuje se dnes stále více poznání, že tyto organizace musí mít, chtějí-li být dlouhodobě úspěšné a zajistit si kvalitu výkonů, k dispozici naprosto stejně jako podniky solidní znalosti a zkušenosti s používáním metod a nástrojů managementu. Praktickou otázkou je vzrůstající orientace všech odpovědných vedoucích pracovníků na management a to jak na straně čestných úřadů, tak v oblasti placených funkcí (zaměstnaní vedoucí pracovníci). Tato orientace se konkretizuje ve třech nutných vývojových směrech (obrázek 9), které jsou chápány jako konkrétní nároky úspěšného a kvalitního managementu. 

1)  Orientace na marketing

NO se dlouhý čas vyznačovaly a částečně ještě dnes vyznačují silně vnitřně centrovaným plněním úkolů. Stále víc se však stává otázkou poskytování služeb orientované navenek: "výchozím bodem" manažerských procesů by měly být potřeby, očekávání adresátů plnění, důsledné uspořádávání aktivit NO na těchto "trzích" a poskytování užitku jejich členům a klientům. Musí věnovat zvýšenou pozornost a nasadit profesionální kapacity při komunikaci s okolím, a to jak na straně obstarávání (např. fundraising/opatřování finančních prostředků), tak na straně předávání. Pouze účinný management směnných vztahů a jasné umístění NO a jejích aktivit v rámci jejího okolí mohou zajistit optimální naplňování jejího poslání. 

2)  Orientace na budoucnost a cíl

Pro orgány, které zodpovídají za vedení NO (čestný úřad/milice), a oprávněné jednatele sepisujeme obsáhlé zodpovězení otázek týkajících se řešení problémů. Jeho obsahem je co možná nejčasnější rozpoznání "vynořivšího se" problému, efektivní spuštění a utváření procesů vedoucích k řešení problémů a účinná realizace přijatých rozhodnutí, spjatá s kontrolou/evaluací dosažených výsledků. Jako "protiváha" ke krátkodobě působícím reakcím pod věcným a časovým tlakem je požadováno zvýšené strategické myšlení, plánování a jednání. 

Vedoucí pracovníci, kteří chtějí brát tato doporučení na vědomí, musí splňovat tři neprominutelné předpoklady: 

a) Měli by se systematicky a metodicky vypořádat s budoucností, s vývojem jejich okolí a vlastní NO a mít tomu k dispozici patřičné nástroje. 

b) Musejí si vybudovat konkrétní, co možná nejkompletnější systém plánování a kontroly, který je spjatý se systémem managementu kvality,  a mít jej po ruce. K tomu patří nástroje jako ideály, strategické koncepty, plánování stěžejních úkolů a kontrolní nástroje jako například účetnictví, jakož i nástroje a metody určení, zajištění a rozvoje kvality. 

c)  Musejí se prostřednictvím vhodných opatření přizpůsobovat těmto úkolům, které jsou plánovány do budoucna, a svůj čas věnovat podstatným rysům. Tomu je vlastní například obsáhlá metoda managementu "Řízení prostřednictvím domluvených cílů a podle výjimečného principu", která vyžaduje od vedoucích pracovníků dalekosáhlé přenesení úkolů a kompetencí na podřízené instance, s podmínkou kontroly pokroku a výsledků. 

3)  Orientace na efektivnost a efektivitu

Stejně jako podniky disponují také NO jen omezeným potenciálem (nedostatečných) produkčních faktorů (zdrojů). Proto také ony permanentně podléhají všeobecné výzvě, docilovat s dostupnými prostředky co možná největšího účinku (efektivnost), případně dosahovat požadovaných výsledků za pomoci nejskrovnějších prostředků (efektivita). Tento princip hospodárnosti slouží orientaci na marketing a na budoucnost: procesy, struktury a zdroje se musí inovačně přizpůsobovat změněným potřebám, očekáváním a rámcovým podmínkám. Jenom tak může být vysoce kvalitně a tedy úspěšně naplněno poslání NO a členům/klientům poskytnut očekávaný užitek. 

Obrázek 9: Ráz vícerých orientací managementu

Orientace managementu





znamená

vedení NO orientovaní na úspěch a kvalitu

vyžaduje


Orientaci na marketing

Orientaci na budoucnost a cíl

Orientaci na efektivnost a efektivitu
Důsledné zaměření se na potřeby a očekávání cílové skupiny prostřednictvím
	Orientace na výkon služeb

Orientace navenek
Poskytování užitku
	Dosažení účinku

Systematicky ucelené plánování a utváření směnných vztahů v oblasti výkonů a komunikace

Řešení problémů v předstihu na základě analýz vnějšího a vnitřního prostředí NO

Vytvoření a používání kompletních systémů plánování, kontroly systémů managementu

Zajištění stálé adaptace a inovace procesů, struktur a zdrojů za stále komplexnějších rámcových vazeb

Utváření  a využití podle kritérií efektivnosti (účinek) a efektivity (náklady)



I když se zdá, že je tato výzva k efektivnosti/efektivitě samozřejmostí, nelze si nevšimnout, že v praxi NO není vždy patřičně prožívána. Zvláště NO, které mají tendenci zaobírat se převážně samy sebou, zanedbávají kvůli dominantnímu "pohledu dovnitř" spokojenost svých členů/klientů, dalekosáhle této výzvy nedbají a nevykonávají to, co by jim jejich potenciál ve skutečnosti musel umožnit. 

Třetí jmenovaná vývojová linie je závazná též pro model managementu, který zde představujeme. Orientace na marketing, budoucnost a efektivitu/efektivnost jsou kritérii, které leží bez výjimky v základu úvah o modelech a jejich popisu. 






















II. Freiburský model managementu neziskových organizací:
Účel, prvky utváření, přehled 


























1  Účel a pořadí významnosti modelů

Problém "managementu v NO" je krajně vrstvený a komplexní. Aby tato předmětná oblast byla učiněna přístupnou, transparentní, srozumitelnou a schopnou být vyučována i naučena, je nutné systematicky ji uspořádat.  K tomu slouží model, který zde představujeme. Tento model hodlá poskytnout obraz problému "managementu NO", zredukovaného na podstatné rysy a co možná nejobsáhleji pokrývajícího všechny (podstatné) oblasti problému. Pro vyučující i ty, co se učí, nabízí konstrukci (rastr), sloužící ke znázornění, systematizaci a klasifikaci pojmů, konceptů a učebních obsahů. Současně má umožnit zařazení nových vědeckých poznatků a, v nejlepším případě, být shledán jako pojmový a konceptuální úvod k dalšímu výzkumu sdružování a NO.  

Tento model byl vyvinut v letech 1986/87 jako základ pro čtyřtýdenní diplomní studijní běh managementu sdružování a NO (tehdy postgraduální studijní běh) na Univerzitě Freiburg a od té doby je dále budován. Protože v německy mluvící oblasti management NO dosud nevstoupil do výukových plánů, nemohli jsme se na začátku tohoto projektu opřít ani o vlastní zkušenosti, ani o podobné studijní běhy na jiných univerzitách. Publikace byly (a také stále ještě jsou) nestrukturované a co do počtu skrovné, právě proto, že dosud scházel výukový systém. Tento model, který zde představujeme, se během 15 let zásadně osvědčil pro další vzdělávání dobrovolných i placených vedoucích pracovníků. 

Tento model managementu není naukou o managementu v širokém slova smyslu. Jeho vklad spočívá v analyticky-popsatelném znázornění podstatných prvků a komponentů nauky o managementu NO. Primárně tedy podává informace k otázce "Co je předmětem, obsahem této nauky?" a ukazuje tak onu problémovou oblast, kterou má nauka o managementu v souvislosti s tím intenzivně a podrobně tematizovat. Z toho důvodu tento model pouze částečně zahrnuje tzv. doporučení pro uspořádání, která mají čtenáři konkrétně vysvětlit, jak má být efektivně vykonáván management NO. Z této četby tedy získá základní porozumění managementu NO a osvojí si koncepty a pojmy, které mu budou prospěšné pro pochopení dalších publikací. 

Tolik k významnosti freiburského modelu v oblasti vzdělávání. Posledně zmíněné splní svůj účel pouze tehdy, mohou-li zúčastnění převést získané poznatky do praxe a využít je v rámci povolání, práce. Zkušenost zcela jasně ukazuje, že absolventky a absolventi našich studijních běhů mají tendenci přenášet tento model do svých vlastních NO, získávat hlubší porozumění způsobům vedení funkcí, silným a slabým stránkám a z toho vyvozovat zcela konkrétní přístupy k reorganizacím a dalšímu rozvoji.  Toto působení se zesiluje tehdy, pokud model v jedné organizaci "vstřebalo" několik vedoucích pracovníků a chtějí k dalšímu rozvoji své organizace přistupovat na základě společné filozofie a řeči. V tomto smyslu můžeme modelu přisoudit vysokou relevanci rovněž pro manažerskou praxi. A to tím více, když se model dalekosáhle osvědčil také jako přístup a "blok nástrojů" v poradenství v oblasti managementu NO. Model se proto celkově stal vědomě a důsledně následovanou aplikační orientací. 

V dalším textu budou nejprve popsány způsoby pohledu a základní představy, o něž daný model managementu opírá. V souvislosti s tím bude zprostředkován přehled modelu a jeho komponent. Dále bude následovat krátký výklad diplomního studijního běhu na freiburské univerzitě, který byl na modelu postaven. 




















2  "Způsoby pohledu" na NO jako výchozí bod utváření modelu

2.1  NO jako systém

Začneme výše uvedeným popisem organizací, které jsme definovali jako produktivní, sociální systémy s vlastní ústavou, které jsou otevřené/závislé na okolí a zaměřené k cíli. Tyto vlastnosti budou v dalším textu vyloženy a popsány s ohledem na specifika NO. 

1)  Orientace a účel a cíl NO, ústava

Smysl a oprávnění existence NO spočívá výlučně v plnění účelu a poslání, které si stanovila. Podle našich strukturních typů (obrázek 2) je účelem NO: 

 a)  jako členská svépomocná NO uspokojovat potřeby členů, poskytovat jim užitek prostřednictvím
	poskytování služeb samotným členům, rovněž ve smyslu organizování kolektivních činností, akcí pro členy; 

zastupování zájmů členů (a NO) navenek, proti úřadům, politikům, jiným organizacím;

b) jako NO orientovaná na třetí osoby (s členskou či nadační strukturou) uspokojovat potřeby klientů, třetích osob, prostřednictvím poskytování služeb, stejně jako zastupovat zájmy NO a /nebo klientů navenek. 

Mnoho NO- především svazy- byly a jsou zakládány za účelem zastupování zájmů. Právě v této oblasti vlivu na okolí (jiné organizace, stát) jsou jednotlivé osoby  (např. zaměstnanci) nebo organizace (např. domov důchodců) bezmocné a jako partner v jednání jsou akceptovány pouze jako organizovaná skupina. 

Stanovení cíle je centrálním prvkem stanov/řádů, v systémové teorii označovaných jako ústava. Krom toho však tento základní zákon zahrnuje také rozmanitá ustanovení, zvláště v oblasti práv a povinností členů jakož i struktur (orgány). Stanovám/řádům je všeobecně přisuzován charakter ústavy. V našem pojetí však může být z hlediska managementu účelné, nadřadit stanovám/řádu ideál a ten označit za vlastní (a manažersky vhodnější) ústavu. K tomu se ještě vrátíme. 

2)  NO jako produktivní, sociální systém

NO naplňují svůj účel podáváním specifických výkonů. Označili jsme je- podle jejich adresátů- jako individuální výkony (individuální statky), pokud se vztahují a jsou využívány jednotlivými členy a klienty, a jako kolektivní výkony (společenské statky), "profituje-li" z nich celá skupina (obor, profesní skupina, segment klientů). Podle způsobu "produkce" musí být všechny tyto statky přiřazeny do oblasti služeb. Charakter poskytování služeb tedy nemají pouze individuální výkony zaměřené na jednotlivé členy a klienty, nýbrž také činnosti spojené se zastupováním zájmů, které jsou zacílené na kolektivní účinky. 

Služební výkony se- narozdíl od průmyslových produktů- vyznačují zvláštními vlastnostmi. Důležitým prvkem je v této souvislosti zapojení odběratele/adresáta výkonu do procesu podávání výkonů. Služby poskytuje člověk člověku. "Producent" a "příjemce" přitom spolupůsobí v procesu interakce. Člen se musí účastnit semináře, který nabízí svaz, tam naslouchat a "spolupracovat" s docentem (např. zodpovídat otázky). Hlavní úředník nás musí vpustit do své kanceláře a jednat s námi, chceme-li ho v zájmu našeho klienta přesvědčovat atd. Pro NO má tento prvek vykonávání služeb dva podstatné důsledky: 

a)  Předtím, než může v rámci společné interakce podávat výkony, musí k tomu nejprve dosáhnout způsobilosti ve formě spolupracovníků, infrastruktury, managementu a finančních prostředků a získat člena, klienta coby partnera (jako "externí faktor"). 

b)  Kvalita služeb (poskytování služeb) závisí rozhodující měrou na "kvalitě" (know-how, motivace) pracovníků NO, protože především ti se podílí na procesu vykonávání služeb a spokojenosti příjemců této činnosti.  

Díky posouzení NO jako sociálního systému a organizace poskytující služby se fundamentální význam člověka coby dominantního "faktoru produkce" posouvá do středu problému. NO "žijí" převážně z lidské práce, lidské zdroje jsou jejich vlastním kapitálem. Získávají lidi, motivují je, aby své schopnosti přinášeli do procesu vykonávání služeb a využívali svůj jednací prostor optimálně ve prospěch členů/klientů, dále je vzdělávají, starají se o jejich spokojenost a umožňují jim další profesní rozvoj: To je nejnutnější  a nejdůležitější úkol vedoucích/managementu a rozhodující faktor úspěchu NO. 

3)  NO jako otevřený, na svém okolí závislý (vstup-výstup) systém

Nejprve vysvětlíme pojem systému. Tento pojem je definován jako uspořádaný celek určitých (a tím i vymezitelných) prvků a subsystémů, mezi nimiž existují nějaké vztahy, přičemž jsou tyto vztahy "těsnější" než vztah systému k jeho okolí (supersystém). S tímto pojmem systému můžeme zacházet flexibilně, přičemž vycházíme z toho, že neexistují žádné systémy, nýbrž že za systémy považujeme určité "výseky" reality. 

NO chápeme jako systém v důsledku toho, že se útvary NO vymezují vůči svému okolí a vytváří si jakýsi "vnitřek" a "vnějšek".  V systémové teorii se "vnějšek" označuje jako prostředí. Abychom se však vyvarovali záměně s ekologickým pojmem prostředí, budeme napříště hovořit o okolí. Protože jsou však systémy závislé na svém okolí, nežijí tedy soběstačně a izolovaně, musí "navenek" udržovat rozmanité vztahy. Tyto vazby systému a okolí jsou charakterizovány v prvé řadě modelem vztahu vstupu a výstupu. Obrázek 10 ukazuje všeobecnou verzi, která je silně orientovaná na průmyslové podniky, jakož i její modifikaci pro podniky poskytující služby. Rozhodující rozdíl spočívá v tom, že v průmyslových podnicích jsou produkty dohotovovány v jejich rámci a teprve potom prodávány ven, zatímco- jak jsme popsali výše- výkon služby může být uskutečněn výhradně ve vztahu k adresátovi a s ním, tedy "vně". "Vně" se přitom vztahuje k hranicím systému a nesmí být chápáno místně. 

Model současně ukazuje také to, že NO jsou s okolím spojeny nejen na straně odevzdávání výkonů, nýbrž též na straně opatřování. Aby se NO stala způsobilou k poskytování služeb a v souvislosti s tím mohla podávat výkony, musí si od třetích osob, na trzích (např. trh darů a práce) obstarávat požadované zdroje (prostředky, produkční faktory). Jako základní představu pro náš model managementu si podržíme následující tři řádky:

NO plní svůj účel tak, že poskytuje služby určitým adresátům. K "produkci" těchto výkonů si musí obstarávat a mít k dispozici požadované zdroje. 


Obrázek 10: Průmyslová verze a verze pro poskytování služeb modelu vstupu a výstupu
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Tuto souvislost mezi vstupem a výstupem můžeme formulovat také jinak: NO je schopna dlouhodobě a úspěšně existovat pouze tehdy, když se jí podaří obstarat si pro naplňování svého účelu zdroje, které jsou pro podávání výkonů kvantitativně a kvalitativně vhodné, tedy dosahovat rovnováhy mezi výstupy a vstupy. 

Model vstupu a výstupu, který je orientován na poskytování služeb, můžeme doplnit o další okolní úroveň, o orientační okolí, a vymezit ji vůči okolí výměny (oblast odevzdávání výkonů a obstarávání). Jak znázorňuje obrázek 11, jsou pro NO vedle "partnerů" okolí výměny relevantní též další okolní úrovně, na které se musí NO zaměřovat. Jde o orientaci v tom smyslu, jaké údaje a rámcové vazby, které mohou zprostředkovaně či bezprostředně působit na naší NO, přímo nebo nepřímo stanovují události a rozvoj ve společenských subsystémech resp. jednání v subsystémech přidružených organizací. Orientační okolí vytváří tudíž situace a skutečnosti, o nichž potřebujeme být informování, protože by se dříve nebo později mohly stát významnými pro naše rozhodnutí a aktivity nebo obsahují služební instrukce, kterých musíme během  našeho jednání dbát. 

Systémy mají meze, které oddělují vnitřek od vnějšku. Pokud chceme nějakou "výseč" skutečnosti- např. NO- nazírat, popisovat a analyzovat jako systém, potom není toto ohraničení nutně dané, nýbrž sleduje určitý odraz účelnosti. Na obrázku 12 jsme pro hospodářský svaz (svépomocná NO) definovali široké a těsné systémové meze. Na tomto modelu svazu byly široké systémové meze (co k tomu patří a co nikoli?) posunuty tak, aby byli členové v rolích dodavatelů vstupních dat pro činnost svazu nazírání jako části/prvky systému. Stejně tak odevzdávání výkonů ve prospěch členů je pojato jako vnitřně systémová transakce. V důsledku toho interpretujeme členství jako zvláštní těsný vztah, který vykazuje jinou kvalitu a intenzitu než vztah transakce k systémově externím partnerům (např. ne-členům). Použijeme-li naproti tomu  model vstupu a výstupu orientovaný na poskytování služeb, těsná systémová hranice se zdá být přiměřenější. Členové- tak jako klienti nebo třetí osoby- náleží k "vnějšku", k okolí obstarávání a odevzdávání výkonů, přičemž však zmiňovaný zvláštní členský vztah stojí dále od ústředního smyslu. Dokumentuje to obrázek 11 prostřednictvím rozlišení bližšího a vzdálenějšího okolí výměny. Pro vytvoření našeho modelu byly použity těsné systémové meze. 

2.2  Model podporovatelů (Stakeholder-pozn. překl.) NO

Otevřenost systému NO na straně obstarávání a odevzdávání výkonů jakož i vůči orientačnímu okolí nemůže být interpretována pouze z pohledu NO samé, nýbrž také z pohledu osob a organizací, které jsou v rámci jejího okolí aktivní. Tyto partnery ve vztahu označujeme jako podporovatele, případně skupiny s nárokem, které vůči NO dávají najevo jisté zájmy, projevují své požadavky, ale- a to především- s ní chtějí udržovat konkrétní vztah výměny, obchodovat. Otázka podporovatelů byla nejednou rozvíjena pro ziskové podniky, z pohledu, že se ani podnik zaměřený na zisk nemůže orientovat výhradně na akcionáře (dodavatele kapitálu) a jejich představy o zisku, nýbrž musí brát zřetel současně též na zájmy spolupracovníků, dodavatelů, konkurentů ve stejné oblasti, jakož i obec/stát, média, veřejnost atd., aby se mu dostalo přijetí a podpory coby životodárného elixíru příp. ospravedlnění nadřazenou společenskou vrstvou. 

Obrázek 11: Úrovně okolí NO a proces dosahování výkonů
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Obrázek 12: Model vztahů v rámci svazu a jeho struktury (na příkladu hospodářského svazu)
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Je zřejmé, že se tento přístup "hodí" i na NO a z velké části ospravedlní jejich rozmanitou propojenost s okolím. 

Otevřenost jsme současně interpretovali jako závislost na okolí. Závislost zde znamená, že NO, aby byla životaschopná, je odkazována na jednání a chování podporovatelů. Závislost může být vysvětlována také pomocí teorie podnětu a příspěvku. 

Tato teorie, případně tento teoretický rámec, se opírá o ekonomické interpretace chování a mezilidských vztahů coby směnného procesu, které lze nalézt např. v Homansově psychologii. Tyto zprvu interpersonální představy byly přeneseny také na vztahy mezi organizacemi (coby abstraktně-myšlenkovými útvary) jakož i mezi organizacemi a osobami či skupinami. Obsahují především myšlenku, podle níž organizace musí všem svým členům, společníkům, vztahovým a jednacím partnerům nabídnout něco, co ti pociťují jako (kladně oceněný) popud k tomu, aby naopak dané organizaci poskytli příspěvek, který si přeje. Pojem příspěvku ve smyslu protislužby musí přitom být chápán velmi široce a obsáhle a označuje každé chování partnerů, které organizace hodnotí kladně. Pod tento myšlenkový model typicky spadá teorie motivace (NO nabízí podněty jako plat, šance postupu, pochvala od nadřízeného atd., aby podpořila výkonnost pracovníků). Může být aplikována též na vztah mezi členem a NO (viz obrázek 70). Fundraising (obstarávání darů v charitativních organizacích) funguje podle tohoto modelu (směna "daru za čisté svědomí dobrodince") právě tak jako lobbismus nebo kolektivní bargaining (smlouvání, dohody -pozn. překl.) (např. jednání o tarifních platech), přičemž může v obou těchto oblastech vztahu jako "kladný podnět" působit také výslovně vyhlášené upuštění od již rozběhnuté akce. 

Výše zmíněná rovnováha mezi oblastí obstarávání (vstup) a odevzdávání výkonů (výstup) musí být v důsledku toho chápána současně také jako rovnováha podnětu a příspěvku. Pouze pokud se NO podaří vytvářet stále nové podněty pro všechny své vztahové partnery, příp. podporovatele a dostávat potřebné rozmanité příspěvky, může si zajistit svou existenci, zabránit odchodu společníků, přenášet výkony "na své muže" a získávat konkrétní podporu. Z opačného pohledu je podporovatel (člen, klient, úřad, veřejnost atd.) zájemcem o podněty NO, vnáší své nároky do směnného vztahu  a je svolný k příspěvku pouze tehdy, je-li uspokojen. Rovnováha ve směně, o níž je usilováno, znamená proto také vyvážené poskytování podnětů s ohledem na mnohost zájmů podporovatelů. 

To má zase významné důsledky pro kvalitativní orientaci NO. NO vytváří v rámci své činnosti kvalitu tehdy, je-li schopna dostatečně uspokojit potřeby a nároky pokud možno všech podporovatelů. Bez těchto výsledků nemůže NO v rozmanité nezávislosti svých okolí ani přežít, ani být úspěšná. 

To má za následek, že - jako je tomu v managementu kvality ziskových podniků- vztah k členům a klientům má sice ústřední postavení, avšak ostatním podporovatelům musí být přiznán mnohem větší význam a pozornost než v rámci podniků. Kvalita NO se proto prokazuje prostřednictvím spokojenosti všech podporovatelů a nikoli výhradně každého z členů/klientů (část III./1.5.1). 

Otevřenost, závislost na okolí a směnné vztahy k podporovatelům poukazují na další tematické pole: dynamiku proměn v okolích NO. Zájmy, potřeby podporovatelů podléhají permanentním změnám, trhy, politika a společnost vytvářejí neustále nové hodnoty, normy a situace. Tyto změny si žádají neustálou pozornost NO, protože mohou vyhodit z rovnováhy vztahy směny, případně podnětu a příspěvku, takže o totéž je třeba usilovat neustále novým způsobem. Tento tlak k adaptaci může být vysvětlen také pomocí teorie popudu a reakce. 

Tato teorie má kořeny rovněž v psychologii a byla přenesena z chování individualit na chování organizací. Rozumí chování jako reakci na určitý stimul či podnět, které individuu "uštědří" jeho okolí, které mohou být kladného (odměna) či záporného (hrozba, trest) druhu. Tento model (model stimulu a odpovědi) je podstatně využíván např. v drezúře zvířat, ale zrovna tak ve výchově dětí podmiňováním jejich chování prostřednictvím "stimulu" dospělých. Tyto modely stimulu a odpovědi doplňují kognitivní teorie, které vysvětlují chování jako výsledek kognitivních procesů (myšlenkový vhled do problémových struktur). 

Tyto teorie přenesené na organizace zahrnují tři aspekty:

1)  Významným "děním", které se odehrává v okolních sektorech, jsou pro NO popudy, stimuly, které si organizace jako pro sebe význačné třídí a interpretuje a uznává je jako problémy, které jí přísluší. Toto nejprve ještě externí, mimo NO ležící dění je v důsledku toho NO zvnitřněno jako problém: V reakci na tyto stimuly se NO rozhodne pro vlastní, vnitřně systémový způsob jednání, jímž tomuto problému čelí, případně jej řeší. 

2) Zatímco model popudu a reakce čistě abstraktně sugeruje bezprostřední pořadí (popud je okamžitě následován reakcí), "inteligentní" organizace se (na základě zkušeností a z úsudků) naučila "odkrývat" co možná nejdříve stimuly, jež jsou relevantní jako problém (časné rozpoznání problému), protože potřebuje čas, aby se připravila k reaktivnímu jednání (ve smyslu vývoje řešení). Čím dříve jsou problémy rozeznány, tím "lépe" jsou zvládány. Po časném rozeznání problému se proto NO místo krátkodobého reaktivního "hasicího" jednání chová aktivně-prospektivně (proaktivně) a vytváří si tak obnovený potenciál pro zajištění existence a úspěchu. 

3)  Toto časné rozeznávání stimulů však nemá za následek žádný automatismus, pokud jde o odpovídající reakce. Jedna organizace by se jednoduše přetížila, pokud by se chtěla pokoušet zdolat všechny problémy, které rozeznala jako zásadně důležité. Schopnost přizpůsobení a reakce je omezena jejími zdroji. Musí proto v interních rozhodovacích procesech -často na základě rozdílných zájmů potenciálně konfliktně- ze stimulů vybírat a stanovit si co možná nejjasnější pořadí priorit při řešení problémů. 

K tomu přistupuje skutečnost, že již rozeznání, definování a volba problémů, které jsou pro NO relevantní, představují krajně obtížný úkol. Okolí NO se vyznačují  ve vysoké míře komplexností.  Protože podléhají neustálým proměnám a tím akceptují v průběhu času velké množství různých poměrů- "všechno je v běhu"- zahrnuje selekce problémů nutně stále jistou abstrakci od této mnohosti. NO si vytváří zjednodušený obraz skutečnosti, vzhledem k její komplexnosti redukovaný (aby se vůbec dala "uchopit"), což je však spjato s nejistotou a neurčitostí. Velmi jasně to vyjadřují např. prognózy a scénáře o budoucím vývoji okolních proměnných. V důsledku množství (relevantních) problémů a komplexní směsi situací hrozí NO přetížení. To však není všechno. Také určení relevance problémů a stanovení priorit působí značné těžkosti. O tomtéž mohou totiž různé vnitřní a vnější zájmové skupiny (podporovatelé) mít zcela rozdílné mínění. Novější systémová teorie proto klade důraz na vnitřně-organizační rozhodovací procesy. Pokud jde o komunikaci, je podle nich systém NO chápána jako uzavřený. Veškeré okolní dění jsou holá data, možnosti, o nichž sice musí být NO uvědomena, ale nevyvozuje z nich žádné automatické reakce. Teprve když jsou tyto informace předmětem systémově interní komunikace, mohou se v rámci rozhodovacích procesů transformovat v problémy a priority. Je jasné, že NO musí nějakým způsobem "brát zřetel" na potenciál ohrožení a šancí okolních změn, pokud chce přežít, je tedy nucena k "přijímání" informací do interní komunikace a rozhodování o reakčních nebo proaktivních opatřeních.  

Čím jsou okolí komplexnější, tím větší nároky na schopnost překonávání problémů ve výše zmíněném smyslu jsou na NO kladeny. Těmto stoupajícím požadavkům může NO v mnoha případech čelit pouze zvýšením vlastní komplexnosti. Znamená to vytváření speciálnějšího know-how pro včasné rozeznávání problémů, management kvality, controlling nebo zvyšování stupňů samoorganizace rozhodovacích týmů a pracovních skupin atd. K tomu náleží také zvýšení schopnosti učení dané organizace. Musí prostřednictvím zlepšeného získávání, hromadění, předávání a využívání znalostí (a zkušeností) a tím prostřednictvím systematického managementu vědění permanentně rozvíjet svou schopnost zdolávání problémů, aby odolala vzrůstající komplexnosti vlastního i každého jiného prostředí. Tím se (vlastní komplexností zvýšená!) schopnost učení stává ústředním faktorem přežití a úspěchu, příp. závazným předpokladem pro další rozvoj schopnosti dosahovat rovnováhy ve vztazích s podporovateli. 

Model podporovatelů, který jsme zde z různých úhlů osvětlili, tvoří ústřední fundament rozumění veškerým modelům managementu a i v dalším textu bude stále zahrnován do našich úvah. 


2.3   NO jako organizace poskytující služby

Již v části II./2.1 jsme krátce vysvětlili, že NO poskytované statky mají převážně charakter výkonu služeb a NO jsou proto uvažovány, chápány a utvářeny jako organizace poskytující služby. Tento přístup bude dále prohlouben.

Služební výkony se v zásadě rozlišují podle hmotného majetku, jak ilustruje srovnání charakteristik na obrázku 13. Za hlavní charakteristiky služeb platí nehmotnost a ucelenost. Tyto činnosti jsou nehmotné, protože jsou fyzicky neuchopitelné, neviditelné, nemohou být vyráběny "do zásoby", protože jsou utvářeny teprve ve vztahu mezi jejich poskytovateli a těmi, kdo si je žádají, a konečně mohou být posuzovány pouze při jejich cíleném působení. Stupeň ucelenosti zachycuje intenzita spolupůsobení odběratelů služeb v procesu jejich vznikání. Extrémními příklady jsou např.: přinesení hodinek do opravy (nepatrná intenzita) a podrobení se psychoterapii (vysoká intenzita). Čím je spoluúčast intenzivnější, tím důležitější je proces poskytnutí plnění, příp. druh a způsob interakce mezi oběma partnery. Jako spoluúčastník se odběratel plnění stává spolu-výrobcem a je označován jako prosumer  (výrobce a konzument). Hovoříme zde o "uno-actu-principu", v němž produkce a konzumace spadají v jedno. To má bezprostřední účinky na "tvar" a kvalitu služební činnosti. Ty nezávisí pouze- jako je tomu u  hmotného jmění-  na producentovi, nýbrž jsou podstatně spoluutvářeny konzumenty, a jejich vlastnosti jsou zase reakcí na každého z poskytovatelů plnění. 

Z tohoto pohledu se typická produkce služeb rozehrává paralelně/současně na dvou úrovních: 

1) na věcné úrovni, kde na kvalitu působí schopnosti, know-how, způsobilost poskytovatelů plnění;

2)  na komunikační úrovni, kde "se setkávají" chování, emoce, postoje producenta a konzumenta, interakce zprostředkovává konzumentovi kladný nebo záporný zážitek a tím působí na kvalitu. 

Na základě tohoto "dvojího stopování" procesu poskytování služeb se důležitost lidského produkčního faktoru nově ozřejmuje. Zvýšení kvality služebních výkonů proto primárně znamená podporovat a rozvíjet věcnou a sociální/komunikační kompetenci spolupracovníků, příp. zabezpečit důslednou - a přesvědčenou- orientaci na členy, klienty a služební činnost. Tyto úkoly náleží internímu marketingu- jako doplnění k personálnímu managementu. 

S nehmotností služebních výkonů souvisí dva další problémy: 

1)  Protože služby nejsou produkovány zdánlivě, "do skladu" a mohou být poskytovány teprve za spoluúčasti klienta, musí NO předběžně dosáhnout způsobilosti (osoby, prostory) pro výkon služeb. To je příčinou více či méně fixního bloku nákladů, nezávisle na tom, zda tento potenciál odběratelé požadují nebo nikoli. 

2)  Pro  odběratele služeb znamená nezpozorovatelnost  statků  riziko.  Způsobilost  NO
     k výkonu služeb není pro jeho nárokovatele ničím víc, než slibem (vzhledem k obsahu a kvalitě výkonu). Zájemci se proto budou orientovat především na image, dobrou pověst nabízející organizace a opírat se o zkušenosti jiných poptávajících (reklama od úst k ústům). Služby se tak stávají statky důvěry a je úkolem marketingu, profilovat NO před členy na trhu jako důvěryhodnou, vystavět tzv. kladnou image. 

Naproti tomu ucelenost, zahrnutí a spoluúčast prosumerů, ztěžuje normování a tím  zajištění kvality procesu poskytování výkonu. Důvod spočívá v individuálnosti nabízejících a poptávajících. Musí proto být vytvořeno pole, v němž jsou odběratelé služeb považováni za individuální zákazníky a které u vlastních pracovníků způsobí, že tato interakce s osobitými individualitami (a nikoli s "nalepeným" jednáním) proběhne úspěšně.  



Obrázek 13: Rozdíly mezi věcnými statky a službami

Věcný statek
Služba
	Je materiálním statkem
	Je smyslově vnímatelný, objektivní
	Může být před prodejem ukázán, příp. vyzkoušen
	Vlastnictví/držba: změna držitele je po prodeji možná

Může být znova prodán
	Produkce je možná, aniž by se na ní kupující podílel
	Produkt má po skončení výrobního procesu definitivní tvar

Produkce a marketing jsou oddělené
	Produkt je skladovatelný a schopný přepravy

Kvantita a kvalita produkce jsou měřitelné
	Je nemateriálním statkem
	Je vnímána subjektivně
Nemůže být před prodejem ukázána ani vyzkoušena
Použití: změna v držbě není možná

	Nemůže být znovu prodána
	Kupující se na tvorbě výkonu podílí


	Tvar "produktu" se stále vyvíjí, především během procesu výkonu služby
	Produkce a marketing se dějí současně

Neuchovatelný, prchavý, neschopný přepravy
Kvantita, především však kvalita služby jsou těžko postižitelné



To si žádá struktur a organizačních rámcových podmínek pro snadno udržovatelné prostředí a současně svobodný osobní prostor pro optimální rozvoj osobní individuality pracovníků a přistoupení na individuálnost klientů. Na druhé straně se v procesech poskytování služeb musí prosadit efektivní management, který je také srozuměný s náklady. Z toho může vzniknout rozpor mezi racionálními náležitostmi managementu a požadavkem jednotlivého přístupu, jenž se vztahuje k interakcím. Řešení tohoto dilematu je výzvou pro management služeb.

NO poskytují individuální a kolektivní služby. Náš dosavadní výklad se vztahoval k individuálním statkům a tím k typické interakci tváří v tvář (face-to-face) mezi nabízejícím a poptávajícím. Pro společenské statky je žádoucí zvýšená dohlednost. To může být ilustrováno na příkladu zastupování zájmů. Zadavatel a poživatel lobbismu  jsou členy jednoho svazu. Tento proces ovlivňování se však neděje mezi svazem a členy, nýbrž mezi představiteli svazu (např. prezidentka) a třetí osobou, adresátem ovlivňování (např. ministryní). Přímými partnery v interakci jsou prezidentka a ministryně, přičemž se první snaží přimět druhou k jednání ve prospěch členů (např. poskytnutí příplatků), přesvědčit. Služba je tak prostřednictvím prezidentky vykonána teprve tehdy, když ministryně tyto příplatky také vyplatí a členové se stanou nepřímými poživateli služebního výkonu (poskytnutého jejich prezidentkou). 

Výchozím bodem našich úvah byl rozdíl mezi službami a věcnými statky. Toto abstraktní rozdělení je smysluplné a nutné. V praxi se však často ukazuje "dvojí tvář" nabídky. Mnoho služeb je spojeno s hmotným majetkem, příp. proces služebního výkonu často poukazuje na hmotné i nehmotné složky. Příkladem jsou třeba domovy důchodců či postižených, v nichž výkon "bydlení, sociální péče, ošetřování, zaměstnávání" často podstatně závisí také na stavební infrastruktuře a "technických" zařízeních. Neobměňují se proto jednotlivé věcné statky nebo služby, nýbrž vlastní svazky výkonů. Platí to již u materiálních složek "prostředí", třeba přepážkové haly v bance nebo místnosti pro terapii.  V důsledku toho musí být naše dvě úrovně služebních výkonů, věcná a komunikační, doplněny o úroveň materiální, k níž náleží zmíněné infrastruktury, prostředí atd. 

Těmito úvahami jsme získali jednotný základní vhled do charakteru NO jako organizací poskytujících služby a tím i základní znalosti o zvláštních problémech managementu těchto organizací, jež přinesou užitek především v oblasti managementu a  marketingu.  


2.4  NO jako společenství hodnot a kultury

V našem záměru, popsat model managementu, který je aplikovatelný na mnohé NO příp. v jejich rámci použitelný, existuje domněnka, že tyto organizace musejí odolávat velmi podobným nebo dokonce stejným problémům managementu. Proti tomuto obrazu totožnosti lze nyní postavit obraz rozdílnosti, tedy rozdělit množství NO- nezávisle na jejich typu- na individuální útvary s aspekty zvláštnosti, které jsou vlastní každému z nich. 

Každá NO má svou historii vzniku a vývoje. Už v základu jejího založení spočívají specifické zájmy a hodnotové postoje, které lze vystopovat ve formulaci účelu, poslání (pověření). Máme na mysli např. církevní organizace (charity, diakonická práce), "levicové" odbory, strany svázané s ideologií nebo ekologické svazy (Greenpeace, WWF). Tyto hodnotové postoje, příp. systémy s sebou dalekosáhle nese každý, kdo vstupuje do organizace jako člen a spolupracovník a který také- alespoň částečně- podle těchto eticko-morálních předsevzetí či zaměření jedná. "Život", žitý svět NO je tak nesen prostřednictvím bloku sdílených hodnot (Shared Values- pozn. překl.; společenství hodnot), které mají svůj původ ve společenských náboženstvích, ideologiích, etikách, které organizaci přesahují, a proto se označují jako externí faktory. Jako stavební kameny patří do konstrukce "kultury organizace", vedle interních faktorů jako jsou normy, postoje, chování atd., které se rozvíjejí individuálně v každé NO a rovněž zanechávají stopy v jednání a chování společníků organizace a tím i organizace jako celku. Tyto sdílené hodnoty ovlivňují druh a způsob, jakým spolu lidé v organizaci vycházejí (vedení, kolegialita), jak přijímají své členy/klienty, jak přicházejí k jednacím partnerům nebo jak se orientují ve veřejných zájmech (obecné blaho). Hodnotové systémy patří k tzv. Soft Faktors, měkkým faktorům, které často spolupracují nevědomě, dají se částečně jen těžko uchopit a posoudit jejich působení, avšak jejichž vysoká významnost je přisouzena každému "fungování" NO. Sdílené hodnoty se stávají uchopitelnými a pochopitelnými, pokud  jsou kodifikovány, zachyceny v dokumentech a tím explicitně formulovány jako normy resp. očekávání chování. Krom zmíněného odstavce o účelu ve statutách/řádech se nacházejí především v ideálech, zákonech profesionální etiky, mohou vstupovat coby selektivní kritéria do náborů pracovníků, dostává se jim oficiálního využití v procesech rozhodování, dávají "poučení", jak se má zacházet s konflikty atd., příp. mohou, nejsou-li dodržovány, vést k sankcím (např. zavržení, propuštění). V explicitních oblastech hodnot je proto možná a smysluplná také cílená péče o kulturu (méně výstižně: management kultury), zatímco implicitní hodnoty působí spíše "skrytě", plynou spontánně a neřízeně a neformálně se také projevují a mění. 

Hodnotové a kulturní systémy nejsou nikdy věčné, nýbrž se mohou a musí proměňovat, přizpůsobovat se společenským změnám nebo interním skutečnostem. To se stává obtížným tehdy, když takové hodnotové systémy byly podřizovány tradicím a neměnným doktrínám, které vedou v dobách převratů k neshodám a neklidu a kdy sdílené hodnoty už tedy nejsou uznávány všemi. Tato hojně konstatovaná neslučitelnost mezi tradicí a modernou- nakažlivá např. v postojích a očekáváních mladších členů, spolupracovníků nebo klientů- nutí NO k neustálým kritickým otázkám a dalšímu rozvíjení (péče o kulturu!) svých hodnotových a normativních systémů. 

Pokud jde o tyto systémy, je další neslučitelnost podrobena diskusi: ta mezi etikou/morálkou a racionálním managementem, vyjádřenou např. dvojicí protikladů "lidskost-efektivita/hospodárnost". Tak bylo po dlouhou dobu v církevně, sociálně a ideologicky zavázaných NO striktně odmítáno používání racionálních (chápej: rozumných) manažerských metod jako "metod kapitalistických" a chápaných jako neslučitelné s platnými hodnotami. Dnes- kdy se většina NO musí přizpůsobit danému či dokonce klesajícímu finančnímu stropu-  můžeme všeobecně uznat, že se symbióza mezi lidskostí, příp. "sociálním" a hospodárností stává nevyhnutelnou. Zdroje, které má NO k dispozici, jsou totiž neustále těsné, omezené a efektivnost či efektivita nenabízejí tedy nic jiného, než tyto zdroje smysluplně, úsporně a účinně využít pro humanitární, sociální účely ( a nenechat je prosáknout do interního "prázdného běhu" nebo vlastních zájmů spolupracovníků). To samozřejmě nevylučuje, že se NO stále znovu pokoušejí zvětšit své zdroje politickou cestou, aby mohly financovat většinu sociálních činností. I takový lobbismus však může být vykonáván diletantsky nebo profesionálně, což opět hovoří pro nasazení racionality (marketingové/komunikační metody). 

Chápat NO jako společenství hodnot a kultury konečně znamená, rozumět jim v jejich individualitě stejně jako akceptovat, že sdílené hodnoty vyžadují nebo dovolují jisté zásahy do jejich utváření, jiné však- pokud se nejedná o holé odmítání v uvedeném smyslu- prostě zakazují nebo vybírají z (eticko-morálně motivovaných) rozhodnutí a jednání NO a jejích pracovníků. 


2.5     NO jako organizace, která se učí

2.5.1  Individuální a organizované učení

To, že se jedinci učí či musí učit, aby dělali jisté věci správně, dobře nebo lépe, je nám všem již dlouho známo. Stejně tak je to s dávno známou skutečností, že organizace- také stále- více či méně napomáhají individuálnímu učení pracovníků a podporují jejich zaškolovací, doškolovací a další vzdělávací úsilí. Organizace (jako NO)- označují se také jako korporativní aktéři- jsou "seskupeními" více či mnoha jedinců, kteří jednotlivě (nebo ve skupinách) takové výukové procesy zvládají. Součet těchto jednotlivců, kteří se učí, však ještě nedává žádnou organizaci, jež se učí. Aby se tento korporativní aktér mohl učit, potřebuje zvláštní dimenze resp.. opatření nebo postupy k propojení a kolektivnímu využívání tohoto učebního potenciálu. 

Abychom se proto dostali blíže k organizovanému učení, musíme vycházet z pojmu vědění. Vědění je konečným produktem učení. Vzniká

1)  sbíráním a vnímáním dat ve smyslu údajů o určitých skutečnostech; 

2) osobní zužitkováním jednotlivých dat v podobě informací, které jsou pro jedince významné , použitelné;

3)  zpracováním těchto informací lidským myšlením ve smyslu výstavby, zakotvení a uložení do paměti coby individuálního vědění, které staré vědění nahradí nebo doplní a zjeví nové, vylepšené možnosti jednání nebo také lepší rozumění skutečnostem.

Toto vědění však ještě spočívá v jednotlivých hlavách spolupracovníků jako produkt individuálních učebních procesů. Hovoří se zde o implicitním vědění, které je sice po ruce, ale pro organizaci jakožto celek zatím nepoužitelné. K tomu musí být toto vědění "externalizováno", tzn. proměněno v explicitní vědění, které je komunikativní a proto může být od ostatních individuí v organizaci přijato a zhodnoceno. Prostřednictvím tohoto přechodu od individuálního ke kolektivnímu tzn. mnohými nebo všemi sdílenému vědění (tzv. kolektivní základna vědění) se organizace začíná učit. Nebo jinými slovy: Aby se organizace stala učení schopnou, musí provozovat systematický management vědění. K tomu se dostaneme podrobněji níže. 

Učební procesy (individuálního i kolektivního druhu) mohou probíhat na rozdílných úrovních, hladinách. Všeobecně se rozlišují tři úrovně učení:

1)  Přizpůsobování (single-loop-learning) se zakládá na tzv. Gap- analýzách (analýzách mezer), tedy zjištěním odchylek při srovnání skutečného a požadovaného stavu. Tato neshoda vyžaduje vyrovnávací a opravná opatření za účelem odstranění zdrojů chyb, aniž by se však ptala po požadovaných stavech samotných (cíle, hodnoty, normy). Tento krok se vykoná teprve v rámci 

2)    učení se stabilitě (double-loop-learning nebo transformační učení). Neptá se pouze, zda činíme něco správně (bez chyb, cílevědomě), nýbrž zda také děláme to co je  správné (efektivní), zda jsme "předstihli" platné cíle, hodnoty a normy a potřebujeme změnu. K tomu si organizace osvojila nové vědění o tom, co by mohly být ty správné věci. S tímto novým vztahovým rámcem jsou konfrontovány věci, považované dosud za "správné" (tzv. srovnání požadovaného stavu s požadovaným stavem), a z případných rozdílů jsou odvozovány nové cíle, strategie, které NO umožňují "lepší" přežití v bouřlivém prostředí. Pouze v závorce zde upozorníme na problém vzpírání se inovacím- k pozdějšímu prodiskutování-, které může pod úhlem pohledu, který jsme zde popsali, být interpretováno také jako vzpírání se učení. Konečně je možné na ještě vyšší úrovni hovořit o

3) procesním učení (deutero-learning), učení se učení. To v prvé řadě zahrnuje schopnost vědět, ve kterých situacích dostačuje učení se přizpůsobením (např. při zlepšování standardizovaných pracovních postupů) a kdy se nezbytnou a naléhavou stává zásadnější reflexe směrem k hlubokým  změnám (např. změna strategie, zahrnující strukturální reorganizaci). K tomu však patří také permanentní rozvoj managementu vědění. 

2.5.2   Management vědění

Vycházíme z toho, že učení se organizace je úzce spjato s druhem a způsobem, jakým se organizační základna vědění zužitkovává, mění a dále vyvíjí. Tím se vědění stává předmětem jistého úkolu formování, řízení a vývoje, managementu vědění. 

Výchozím bodem je základní hypotéza, že učení je stále ponejprv individuálním procesem. Systematicky tento proces získávání vědění podporovat a napomáhat mu- a také jej "honorovat"- je bezpochyby jedním z ústředních úkolů managementu vědění a je označován jako vytváření/produkce vědění. V dalším kroku musí být učiněna opatření, aby se toto individuální stalo všeobecně dostupným, příp. sdíleným (explicitním) věděním, tedy externalizováno. K tomu je třeba na jedné straně vědění zaznamenat, aby ti, kteří jej potřebují, po něm mohli sáhnout, na druhé straně musí být zorganizován, případně zajištěn cílený rozptyl, převod vědění. Pokud se podařilo tento převod uskutečnit, kruh se uzavře teprve tehdy, když je vědění skutečně využíváno v komunikaci, jednáních a rozhodnutích a nakonec může být na základě tohoto (vyššího) vědění prostřednictvím aktérů dosaženo "lepšího" řešení problému. Aby mohl management vědění plnit své úkoly, má možnost používat početné až nesčetné nástroje a metody, které jsou přitom často multifunkční v tom smyslu, že přispívají k plnění dvou či více těchto úkolů. Tuto zásobu nástrojů krátce načrtneme. 

1)  Jedním z ústředních problémů managementu vědění je přeměna vědění implicitního v explicitní. Proto je důležitým úkolem vedení stanovit, které vědění je možné kodifikovat a tím všeobecně zpřístupnit. Tomuto účelu slouží vypracovávání a "zveřejňování" nástrojů řízení jak jsou ideály, základní pravidla řízení, systémy plánování, přičemž demokratizace probíhá v tom smyslu, že členové i ostatní podporovatelé vědí, co NO chce a činí. 

2) V rámci personálního managementu je nábor, vstup a podpora/kvalifikace pracovníků rozhodující pro vědění, kterým NO disponuje. V profilech požadavků by mělo být co možná nejjasněji definováno, jaké vzdělání či zkušenosti jsou pro výběr směrodatné. Vzhledem k profilu místa a podle úkolu je žádoucí nejen specializovaná znalost oboru, ale zrovna tak i znalost souvislostí a kontextu, která vyžaduje porozumění "přilehlým" úkolům (např. v řetězcích procesů) nebo- ve všeobecném smyslu- může být požita, pokud je třeba vyvinout řešení problému, která vyžadují více než čisté specializované vědění. Nově nastupující pracovníci musí být uvedeni do svého zaměstnání- ale také do kultury (např. sdílené hodnoty jako jsou normy, hodnoty, zvyky), což se označuje jako socializace. Spolupracovníci se učí stát se svými úkoly, prostředím a organizací "důvěrnými". Klasicky přirozená jsou veškerá cílená kvalifikační opatření (vyšší a další vzdělávání), přičemž také zde mohou být zmíněné druhy vědění relevantní. Kvalifikace slouží na jedné straně vytváření vědění, ale právě tak i převodu vědění, kdy se vědění, kterým NO disponuje, vlévá do obsahů učiva. 

3)  Určité organizační metody mají trvalý vliv na učení zúčastněných. K zamyšlení je např. job-rotation (změna pracovního místa), job-enlargement (rozšíření pracovní náplně) a job-enrichement (rozšíření výkonných činností prostřednictvím rozhodovacích a kntrolních kompetencí). Prostřednictvím systematického využívání těchto principů se vytváří rozmanité vědění. Když se na tom podílí "učební mistr" či ideály, následuje- prostřednictvím Learning by Doing- další převod vědění. Přitom je učeno také standardizovaným pracovním postupům, rutinním rozhodováním a eliminování, případně vyvarování se zdrojů chyb, nehledě na "rozšiřování horizontu", které spolupracovníky uschopňuje k efektivnějším řešením problémů. Také v této oblasti je projektový management jako strukturovaná a plánovaná metoda součástí zpracovávání zvláště déle trvajících a komplexnějších problémů. V projektech jako je např. vývoj ideálů, strategií jsou- také prostřednictvím využití určitých metod řešení problémů- požadovány učební procesy, podílníci se musí učit zacházet s novými situacemi, skutečnostmi  a rozumět novým (inovativním) řešením, akceptovat je a také je v rámci svého jednání realizovat. 

4)  Ke zmíněným metodám řešení problémů se mimo jiné počítají: metoda portfolia, brainstorming využívající techniku scénářů, morfologie, plánování budoucnosti, které vyvolávají učební procesy a nové vědění ve formě dosud neznámých řešení problémů. 

5) V managementu kvality platí princip neustálého zlepšování (continuous improvement) procesů při striktní orientaci na zákazníka. Toto zahlazování a vyvarovávání se chyb předpokládá typické učení se přizpůsobením ("člověk se  stává chytrým z chyb"). V rámci Total Quality Managementu (TQM) se tomuto principu mají podřídit všichni spolupracovníci.  TQM navíc také vyžaduje neustálé tázání se po klientské/členské oprávněnosti k výkonům (učení se stabilitě). Zvláště za tímto účelem jsou vytvářeny pracovní skupiny a týmy pro kvalitu, učební procesy a tvorba/převod vědění jsou institucionalizovány. K tomu je v managementu kvality požadováno písemné stanovení procesních postupů (QM- manuál). Tím se implicitní vědění, existující v hlavách těch, co se na procesu podílí, kodifikováno a jako explicitní vědění může přečkat i případné personální změny. 

6) Controllingem  rozumíme výstavbu a provozování informačních systémů, podporujících procesy rozhodování a kontroly. Ty poskytují informace na operativní a strategické úrovni, informace o stupni dosažení cílů, standardů, o odchylkách a změnách situace v NO a jejím okolí (včasné rozpoznání problému). Controlling tak poskytuje krajně důležitý přínos pro získávání a rozptyl vědění, které je přeměňováno v rozhodnutí o adaptaci a změně. 

7) Zejména pro uchovávání a převod vědění je nezbytné využívat možností informačních technologií. 

Toto krátké popsání by mělo jasně ukázat, že se management vědění dalekosáhle opírá o známé a osvědčené nástroje a metody z jiných oblastí managementu. Jeho specifický přínos by proto musel spočívat v systematizaci a koncepčním propojení těchto snah, které jsou zaměřené k vědění. 


2.5.3    Rámcové podmínky a význam koncepce "organizace,která se učí" 

Neměly by existovat žádné pochybnosti, že vědění bude dnes i zítra představovat jeden z nejdůležitějších, ne-li přímo nejdůležitější zdroj organizací. To platí ve vysoké míře v organizacích poskytujících služby jako jsou NO, které jsou prostřednictvím (interaktivního) poskytování plnění spolu se svými členy/klienty na všech úrovních nuceni k procesům učení a tím i adaptace a změn. Jenom permanentní učení a další rozvoj vědomostní základny zajišťují přežití a úspěšnost NO. To zahrnuje především požadavek, aby nakládání s věděním a možnost učit se nebylo privilegiem elit. Když je v TQM požadováno, aby se všichni spolupracovníci starali o zajišťování kvality, je tak bezprostředně poukázáno na nutnost zapojení všech do učení a opatření managementu vědění. 

Dále je zřejmé, že v nastíněném smyslu učící se organizace potřebuje zvláštní kulturu. Vycházíme ze skutečnosti, že proti učení v NO samy vyvstávají početné překážky, což bylo označováno jako učební odpor. Dokud disponování mocí vědění znamená oddat se vzhledem k rutině pocitu jistoty a tím i lenivosti, stát se ohroženým akomodací a změnami pozic nebo jimi být donucován k dalšímu úsilí, potud jsou blokovány i učební procesy a inovace a další vzdělávání "mařeny". Kultura NO musí v důsledku toho být nejenom otevřená vůči učení, nýbrž toto požadovat také jako závazný princip a k tomu stanovit žádoucí rámcové podmínky. K tomu je zapotřebí vytvořit svobodný prostor pro všechny pracovníky, přisvojit si vědění, přemýšlet o adaptacích a změnách, vytvářet inovovaná řešení stejně jako neomezené kultury komunikace pro výměnu a společné zpracovávání vědomostí. Jinými slovy: Koncipovat a vytvářet NO jako organizaci, která se učí, předpokládá: 

1)  kulturu orientovanou na učení; 

2)  vědění jako produkt zmíněných  nástrojů a metod (managementu); 

3)  umění jako individuelní a kolektivní schopnost učit se; 	

4)  chtění, pochopení nutnosti učení, ale také vysoké hodnoty motivace k "lepšímu" řešení problémů na základě větších znalostí. 

V tradičních, hierarchizovaných strukturám, které jsou vůči inovacím spíše nepřátelské, lze takový koncept sotva uskutečnit. Přechod k organizaci, která se učí by proto měl v mnoha NO být hlubokým procesem proměny, v němž jde o to, naučit se učení (a zapomenutí na nevhodné struktury, pravidla a normy) a vyvinout ony nástroje, které jsou součástí efektního a efektivního managementu vědění. 







3    Logika výstavby modelů managementu

Dosud tematizované způsoby pohledu, modelové představy a teoretické formulace nyní zhustíme a zkombinujeme do společného modelu pod titulem "logika výstavby". 

Obrázek 14 musí být interpretován následovně:

1) V levém sloupci je schematizováno naše základní pojetí NO. Nadřazena jsou všeobecná představení NO jako systému, následována níže uvedenými třemi kroky:

a)  plnění účelu jako pověření NO

b)  plnění účelu prostřednictvím poskytování výkonů (služeb)

c)  obstarávání, vynakládání a spravování zdrojů, prostředků pro plnění výkonů. 

2) V pravém sloupci je ukázáno, jak je toto základní pojetí převedeno do modelu managementu. Ten je rozdělen do tří částí, z nichž každá zahrnuje, resp. pokrývá část manažerských úkolů, které přísluší NO, a koreluje s prvky základního pojetí: 

a) Systémovému managementu jsou formálně nadřízeny všechny, které NO vyhradila jako úkoly týkající se společného modelu. K tomu patří např. ustanovení filosofie managementu (ideály), která má být následována, vytváření struktur a procesů tvorby vůle, plánování a controllingu, směr vedení, principy managementu kvality a inovace. 

b)  Marketingovému managementu náleží úkoly, výkony a komunikace za účelem plnění účelu, příp. poskytování užitku členům"klientům a usměrňování vlivu třetích osob, přičemž musí zvládat marketingové úkoly v rámci obstarávání, v interní oblasti a v oblasti odevzdávání výkonů. 


Obrázek 14: logika výstavby freiburského modelu managementu NO


Základní pojetí NO

A jeho převedení do modelu managementu


NO jako systém
Zaměřený na účel a cíl
	Závislý na okolí
"produkující" výkony
sociální (humánní)
                 ...systém
             


Systémový management

Společný systém NO zahrnuje:

	stanovit model filosofie managementu
	vytvořit struktury, procesy
	vyvinout, využívat nástroje



	Marketingový management

Pověření NO: naplňování účelu

Kolektivní svépomoc členů
Podpora, pomoc třetím osobám
Zastupování zájmů "navenek"
Převzaté (parastátní) úkoly


Účel NO

Poskytovat užitek a dosahovat výsledků ve prospěch určitých směnných partnerů

Důsledně realizovat princip podnětu a příspěvku ve prospěch všech podporovatelů
    








      Marketingová              Logika                                    Marketingová              Logika
            logika                 orientovaná                                      logika                   orientovaná
                                   na zdroje                                                                       na zdroje

Naplňování účelu prostřednictvím výkonů
	Individuelní poskytování služeb členům
	Kolektivní výkony pro skupinu


Naplňování účelu NO

Vytváření, plnění určitých výkonů stejně jako utváření a zavádění komunikace do oblastí obstarávání a odevzdávání výkonů a do interní oblasti


    Marketingová                 Logika                                    Marketingová               Logika 
         logika                     orientovaná                                     logika                   orientovaná
                                   na zdroje                                                                      na zdroje
Poskytování plnění prostřednictvím "prostředků"
Obstarávat, spravovat a rozvíjet zdroje:
	Členové, občané, spolupracovníci, dobrovolníci

Finance (příspěvky, dary atd.)
Hmotné prostředky, kooperace

Management zdrojů

Obstarávat, vytvářet, spravovat prostředky, potenciál a využívat je k naplňování účelu

Vytváření "dispozice" prostřednictvím vybudování schopnosti a připravenosti k výkonům


c) Konečně v managementu zaměřeném na získávání zdrojů jde o prostředky jako jsou členové, spolupracovníci, finanční a hmotné prostředky, které jsou žádoucí pro výkon plnění. Musí být obstarávány "mimo" (těsné systémové hranice) NO a vynakládány, spravovány a dále rozvíjeny v interní oblasti. 

Logika výstavby na Obrázku 14 může být interpretovány ve dvou směrech: 

a)  Marketingová logika (od shora dolů) sleduje tzv. orientaci na potřeby a okolí; "existenciální orientace" segmentů okolí "určují" (dávají popudy a poskytují výchozí body) utváření (kvalitativně i kvantitativně) výkonů, z nich je odvozována potřeba zdrojů. 

b)  Logika orientovaná na zdroje se naopak (od zdola nahoru) opírá na skutečnost, že si NO jako podniky poskytující služby musí vybudovat svůj rozvrh činnosti, obstarat si prostředky, zřídit si svůj "potenciál" dříve, než mohou poskytovat plnění a tak naplňovat na relevantních polích svůj účel. 

Pro doplnění zde pouze zmíníme, že obě tyto logiky hrají rozhodující roli ve strategickém (dlouhodobě principiálně orientovaném na budoucnost) managementu. Market-based strategie hledají na trzích (potřeby zákazníků, konkurenční nabídky) pozice a akční pole, které slibují úspěch. Resource-based strategie naproti tomu považují lidské a technické zdroje za "podstatný potenciál", z něhož mohou být rozvíjeny inovující a na trzích úspěšné produkty a výkony. 




























4   Obsahové členění, uspořádání modelu

Jako cíl našeho modelu managementu jsme si stanovili, systematicky uspořádat a strukturovat mnohost poznatků a komplexnost problémů managementu, aby se stal užitečným nástrojem pro vyučující i ty, kdo se učí. Aby byl tento účel naplněn, jsou v následujících ilustracích dále děleny a obsahově zpřesňovány tři oblasti managementu, které byly rozvinuty v logice výstavby. 

Obrázek 15 obsahuje ponejprv stručný přehled hrubého členění těchto tří oblastí, které jsou v této souvislosti na obrázcích 16 až 18 větveny. Tento rastr může být použit, resp. převeden do praxe dvojím způsobem: 

1)  Číslovací soustava bude převzata pro členění III. části této knihy, detailní popis tří oblastí managementu. 

2)  V diplomovém studijním běhu na freiburské univerzitě, který v této souvislosti krátce nastíníme, slouží toto dělení k zařazení jednotlivých učebních obsahů do celkové souvislosti a jejich vzájemnému vymezení.  Současně je číslovací soustava využívána pro klasifikaci (systematickou archivaci) dokumentů a rukopisů. 

Několik doplňujících výkladů může dále napomoci k porozumění členění oblastí. 

1)  Systémový management

K jeho vymezení, příp. obsahovému určení je třeba vycházet z konceptu dnešní nauky o podnikovém hospodářství.  To fakticky již není pouhou ekonomií, která se zabývá peněžními veličinami, tedy finančně-účetní dimenzí organizací. Stala se interdisciplinární naukou o řízení (ve smyslu angloamerické nauky o řízení podniku), která zpracovává nebo z jiných disciplín přebírá a upravuje všechny ony poznatky, metody a pokyny, které (čestní nebo placení) vedoucí pracovníci potřebují k tomu, aby svou organizaci cíleně (promyšleně) utvářeli a v její celistvosti či v rámci jednotlivých oblastí ji řídili a rozvíjeli. Z této poznávací perspektivy je jako interdisciplinární chápáno veškeré dostupné vědění, které může přispět k řešení praktických problémů "vedení organizací". 

Dle této široké formulace tematizuje nauka o podnikovém hospodářství veškeré "problémy",  které mohou v organizaci nastat a mohou být vyřešeny prostřednictvím "managementu". Ne však všechny tyto problémy jsou pojednávány v rámci naší oblasti "systémového managementu". Vycházíme z následujících dvou dimenzí nauky o řízení podniku  resp. všeobecné nauky o podnikovém hospodářství:

a)  Formálně přesahující všeobecná dimenze: 

Nauka o tzv. úkolech/funkcích managementu jako je plánování, rozhodování, kontrola, organizování, koordinace, motivace atd. Tyto otázky (příp. disciplíny nauky o podnikovém hospodářství) vykazujeme do oblasti systémového managementu.  

b)  Materiálně-operativní dimenze

Nauka o tzv. provozních funkcích jako  je 

	Obstarávání, použití a správa podnikových prostředků (spolupracovníci, finance, hmotné prostředky atd.)


	Marketing (tvorba a poskytování plnění a komunikace).


Obě tyto oblasti nauk jsou předmětem našeho marketingového managementu i managementu zdrojů. 

V systémovém managementu jsou v důsledku toho zachyceny a pojednávány pouze ty aspekty, které jsou všem úkolům řízení společné. Tak je rozebíráno např. utváření procesů tvorby vůle a rozhodování, nezávisle na tom, zda se obsahy rozhodování týkají problému marketingu nebo obstarávání prostředků. Jedná se tedy o "čistou" nauku o rozhodování, plánování, controllingu, organizování, managementu kvality, řízení a inovacích.  

2)  Management marketingu

Tato oblast spočívá na velmi širokém, moderním pojetí managementu proto, že jejím předmětem není pouze utváření a odevzdávání výkonů/výstupů, nýbrž zrovna tak komunikativní stránka obstarávání vstupů. Neboť podstatné součásti obstarávání je dnes možné efektivně a účinně zvládat pouze pomocí marketingových metod (nástroje komunikace). Typickým příkladem je např. fundraising jako obstarávání finančních prostředků na trzích darů. V tomto smyslu se marketing přímo stává obsáhlým managementem směnných procesů, což zahrnuje také to, že je rovněž k marketingovým úkolům třeba počítat také opatření v interní oblasti jako jsou informace a péče členů, uskutečňování marketingové koncepce ve vícestupňových svazcích atd.. 

3)  Management zdrojů

Pojem "zdroje" ("Ressourcen"- pozn. překl.) je převzatý z angloamerické nauky o řízení, protože je neutrální a stává se zvláště vzhledem k "lidskému potenciálu" (členové, milicionáři, spolupracovníci, dobrovolní pomocníci) oprávněnější než spíše věcně orientovaný pojem "podnikových prostředků".

V managementu zdrojů  přicházejí k užitku ze zásady početné důležité podnikově-hospodářské disciplíny jako je personalistika, finančnictví a účetnictví, informatika atd. V modelovém členění (Obrázek 18) jsou pro úplnost všechny tyto tematické okruhy vyjmenovány.  Naproti tomu v modelovém popisu vyložíme hlavní význam oněch problémových okruhů, které jsou pro NO specifické, jako je např. Obstarávání, využívání a rozvoj milicionářů a dobrovolných pomocníků  nebo vytváření finančnictví a účetnictví, které jsou NO adekvátní. Témata, v nichž je všeobecná (na podniky orientovaná) nauka o podnikovém hospodářství aplikovatelná též na otázky NO- typicky personalistiky-  jsou pojednány pouze zběžně nebo vůbec (např. informatika). U té příležitosti je třeba opět poukázat na to, že se oblasti obstarávání management zdrojů a management marketingu částečně překrývají, přičemž management zdrojů pokrývá materiálně-obsahový rozměr, naproti tomu management marketingu zpracovává komunikační "část". 

Konečně se za zdroje považují také kooperace jako jsou pracovní sdružení, vrcholné orgány atd., v nichž je NO členem. Neboť právě s pomocí prostředků, nástrojů a ve spolupráci s jinými NO plní NO určité úkoly. 

Toto krátké vyložení tří okruhů managementu by mělo napomoci zásadnímu porozumění členění modelu. Po prezentaci modelů v rámci výukového běhu přistoupíme po kapitolách k podrobnostem. 


Obrázek 15: Freiburský model managementu NO: Obsahové členění/přehled uspořádání



1.  Systémový management

1.1.  Základy
1.1.1  Popis managementu
1.1.2  filosofie managementu TQM
1.1.3  kritéria utváření
1.1.4  model utváření  mbo+mbe 

1.2  Tvorba vůle, zajištění vůle
                                                                            
1.3  Plánování
1.4  Controlling                                                  Řízení
           1.5  Management kvality 

1.6  Vedení
1.7  Organizace
1.8  Inovace
1.9  "Směr managementu" ve freiburském modelu 







2.   Management marketingu 

2.1  Stavba a základy
2.2  Filosofie marketingu a logika marketingu, filosofie kvality
2.3  Koncept marketingu
Celkové umístění v hierarchii
	Oblasti využití
	Vnější oblast/vstup
	Interní oblast
	Vnější oblast/výstup
2.4  Operativní marketingové plánování


3.  Management zdrojů 

3.1  Základy
3.2  Členové                                                            
3.3  Čestné úřady (milicionáři)                             
3.4  Placené úřady (profesionálové)                     >Lidské zdroje
3.5  Dobrovolní pomocníci                                    

3.6  Finanční prostředky
3.7  Hmotné prostředky                                        >Provozní prostředky a 
3.8  Kooperace                                                          kooperace















Obrázek 16: Systémový management ve freiburském modelu managementu NO: Obsahové členění/uspořádání



1.   Systémový management 

 1.1  Základy
1.1.1  Popis managementu: úkoly, procesy, podílníci, nástroje
1.1.2  Filosofie managementu:  Total Quality Management TQM
1.1.3  Kritéria utváření/kvality:



Formální cíle
Efektivnost
Schopnost řešit problémy
Schopnost učit se
	Responsivita

Efektivita
Vztah nákladů a užitku
	Produktivnost
Hospodárnost



                                    






Situační proměnné
Historické, strukturální, procesní
Všeobecné, individuelní  



Základní principy

Celistvost, rovnováha, příspěvky z popudu
Orientace na vývoj, neustálé zlepšování 


1.1.4  Model utváření:  řízení prostřednictvím stanovení cílů a podle 
                                        principu výjimečnosti (mbo+mbe)









Úkoly managementu 


1.2  Tvorba/zajišťování vůle (procesy řešení problémů)
Příprava rozhodování
Rozhodnutí/usnesení
Uvádění do provozu/realizace
Kontrola

1.3  Plánování
Normativně-strategické
Operativně-střednědobé
Dispozičně krátkodobé
Řízení
1.4  Controlling:
Informační systém podporující plánování/kontrolu (nástroje, procesy)

1.5  Management kvality: 
Stanovení
Zajištění
Vývoj               ...kvality

1.6  Vedení: 
Styl vedení, motivace
Interakce, skupinová dynamika

1.7  Organizace:
Struktury (Celek NO, Provoz NO)
Procesy

1.8  Inovace:
Procesy adaptace/změn/inovací, projektový management

1.9  "Styl managementu":
Normativní hodnotové postoje ražené freiburským modelem
      











Obrázek 17: Management marketingu ve freiburském modelu NO: Obsahové  členění/uspořádání          

2.   Management marketingu

 2.1  Základy pro využití marketingu v NO
Směnný partner
Směnné systémy
Mechanismus řízení
Soustava marketingových nástrojů



2.2  Filosofie marketingu a logika marketingu, filosofie kvality




2.3  Koncept marketingu (managementu)

2.3.1  Celkové umístění organizace: CI a COOPI



Oblasti uplatnění marketingu
Vnější oblast
Vnitřní oblast
Vnější oblast
Vztah vstupu
Vztah výstupu
Obstarávání třetích osob, zázemí
Marketing v NO, člen NO
Odevzdávání výkonů třetím osobám
CI/COOPI
CI/COOPI
CI/COOPI
2.3.2 Marketing obstarávání

Marketing odevzdávání výkonů
Marketing členů
- Noví členové
- Dobrovolní pomocníci
- Čestné úřady

Marketing financí
Subvence
Fundraising

Kooperace
- S vrcholným orgánem
- S jinými svazy
- S dodavateli členů

Nákup
- nákupní kooperace

Personál 
Aktivace členů
- Informace
- Příspěvky
- Spolupráce

2.3.3 Vlastní marketing
. Interní marketing

- Personál
- Milicionáři
- Péče o členy
- Dobrovolníci

. Převod marketingu

. Koordinační činnost
2.3.4 Zastupování zájmů
. Vztah k veřejnosti (Public Relations)

. Sociální marketing



. Stand-by Lobbying 
. Vztah k politickému systému



. Intraorganizační vyjednávání
. Intraorganizační vyjednávání



2.3.5 Marketing služeb
Marketing produktů a statků



2.3.6 Marketing jako uskutečňování pověření
. Kooperativní komunikace
- Produkty/Etikety
- Změny postojů a chování
- Členství/Povolání
- Obory/Regiony
. Marketing svazu

2.4  Operativní marketingové plánování





Obrázek 18: Management zdrojů ve freiburském modelu managementu NO: Obsahové členění /uspořádání

3. Management zdrojů

3.1  Základy opatřování, správy a vývoje prostředků/zdrojů
	Prvky

Cíle 

Lidské zdroje

Provozní prostředky a kooperace
3.2. Členové

Nosníky a adresáti plnění ve svépomocných NO
Nosníky v NO orientovaných na třetí osoby


3.6 Finanční prostředky

Příspěvky
	Ceny a poplatky (odměny za služební výkony)
Dary
Státní subvence, úhrada výkonů


3.3 Čestní úředníci (milicionáři)

V orgánech
V komisích, výborech





3.7 Hmotné prostředky

Informatika (hardware, software)
Administrativní pomocné prostředky
	Infrastruktura (stavby, technické vybavení)

3.4 Placení úředníci (profesionálové) 

S manažerskými úkoly
	S realizační činností








3.8 Kooperace
Vrcholné/Zastřešující organizace
	Pracovní sdružení
Kooperativní provozy
3.5 Dobrovolní pomocníci

Spolupráce při poskytování plnění










5   Model diplomního studijního běhu se vztahem k NO

Institut managementu svazů (Verbandsmanagement-Institut- pozn. překl.) Univerzity Freiburg se od roku 1976 zabývá zvláštními otázkami řízení NO. Vedle konání samostatných seminářů k různým tématům a hojné publikační činnosti získal časem zvláštní zkušenosti a znalosti z poradenství zaměřeného na NO.

V roce 1985 začal Institut - na základě stoupající poptávky z praxe NO- s vývojem diplomního studijního běhu pro management svazů a NO. Ten obsahoval čtyři týdenní intenzivní kurzy (moduly), rozdělené do jednoho roku. Účastníci museli napsat diplomovou práci o nějakém zásadním problému jejich NO a na konci složit písemnou zkoušku, aby získali diplom.

Čtyři moduly studijního běhu sledovaly v podstatných bodech výše uvedenou stavbu modelu, částečně se však odlišovaly od jeho logiky a z prakticko-didaktických důvodů volily jiné pořadí témat (avšak v předestřeném členění předmětu). Pro studijní běh samotný byl rovněž vyvinut model, který odpovídal časovému plánu a metodice (Obrázek 19).

Předmětem studijního běhu je utváření, řízení a rozvoj systému NO a jeho směnným vztahům k okolí (podporovatelům). Horní úroveň I obrázku definuje obsah tohoto celkového problému managementu. Na úrovni II popisujeme, jak jsou tyto problémové obsahy v rámci studijního běhu zpracovávány a jak jsou vyvíjena řešení. Tři sloupce studijního běhu obsahují:

1)  Definici problému a formulace řešení

Jsou vypracovány na základě teorie a znalosti pojmů, konceptů a kritérií. Tato kniha k tomu vytváří základ a je vstupní četbou. V rámci kurzu byla tato jednotlivá témata konstruktivně prohlubována, zvláště směrem ke konkrétnějším, praktičtějším doporučením k utváření a pomoci při řešení problémů. Analogicky k výkladům v této knize je také v kurzu kladen důraz na otázky, které jsou pro NO specifické a které zvláštní učební běh zaměřený na NO celkově odůvodňují. U ostatních tematických okruhů (jako je třeba personální management, informatika) se vychází z toho, že na trhu existuje dostatečná nabídka. Zkušenost s dosud uskutečněnými kurzy ukazuje, že je toto zvýznamňování smysluplné. Současně však také ukazuje, že je tento kurz, přímo zaměřený na NO, pro účastníky z některých organizací užitečný. Důkazem toho je různorodost účastníků, pokud jde o vzdělání, národnost a typy NO. Tím se stává výměna zkušeností mezi účastníky aspektem, který kurz podstatně obohacuje. 

2)  Analýza problému

Zaprvé je třeba zprostředkovat vědění o metodách provádění analýzy. Důležitou součástí kurzu a diplomové práce je dále konkrétní analýza/popis skutečného stavu v organizacích zúčastněných, ve vztahu k jejich individuálnímu postoji k problému. 

3)  Řešení problému

Po zprostředkování vědění o metodách formulace základních dokumentů a k tomu žádoucího utváření procesů mají účastníci, coby praktické využití učební látky, zpracovat nástroj řízení pro jejich NO.  Takovými základními dokumenty rozumíme: ideál, koncept organizace, finanční koncept, marketingový koncept, koncept PR, ale také konkrétní návrhy managementu inovačních projektů nebo plány opatření za účelem řešení problémů, které byly zjištěny během analýzy skutečného stavu. 

Diplomní studijní běh je zároveň součástí/stavebním prvkem MBA- kurzu (Masters of business administration- pozn. překl.), který Institut nabízí a který rovněž spočívá na modelu managementu, který nyní podrobně popíšeme. 











Obrázek 19: Freiburský model diplomního kurzu zaměřeného na NO

Zázemí
Směnný partner:
Oblast obstarávání
Adresáti plnění


Utváření, řízení a rozvoj systému NO

Systémový management

Úkoly, nástroje
Struktury, procesy



Management marketingu
Management zdrojů 

. Umístění do hierarchie, CI/COOPI
. Oblasti využití
. Operativní marketingové plánování
. Lidské zdroje
. Finanční a hmotné   prostředky
. Kooperace



            I. Obsah problémů
   managementu 
"K čemu potřebujeme
       know-how"


 






1. Definice problému a formulace řešení

2. Analýza problému

3. Řešení problému

. Pojmy, koncepty
. Prvky utváření
. Kritéria efektivnosti a efektivity
. Doporučení k utváření


. Silní, slabí
. Naděje, nebezpečí
. Analýza efektivity
. Průzkum


Např. Diplomová práce

. Ideály (politika)
. Koncepty
. Průběh projektů
. Plány opatření

Teoretické formulace
Zkušenostní poznatky


Znalost metod
Individuelní analýzy


Znalost obsahu a metod



  II. Vypracování řešení 
manažerských problémů

"Jak sestavíme studijní 
    běh, naučíme se a
 využijeme know-how"
                                    
a. Rovina obsahu
b. Rovina zpracování   






















2   Management marketingu:
Freiburský model marketingu pro NO

2.1  Stavba a základy

2.1.1  Model v souhrnu

Freiburský model marketingu se dalekosáhle opírá o základy, které byly vypracovány pro celkový model managementu (viz části I a II) a je jejich důsledným prohloubením a rozšířením pod zorným úhlem "marketingu". Čtenářky a čtenáře, kteří se o to zajímají, můžeme odkázat na prohlubující svazek Roberta Purtscherta "Marketing pro svazy a další neziskové organizace" ("Marketing für Verbände und weitere Nonprofit-Organisationen"- pozn. překl.), která se objevila roku 2001 ve stejném nakladatelství. V tomto svazku je pojednáno zvláštní marketingové plánování, které je zde představeno pouze stručně, a hlouběji popsány podstatné oblasti využití marketingu. 

Model se dělí na čtyři části: 

1)  Za souhrnem následují další specifické základy pro porozumění marketingu NO.  Vycházíme zde ze ziskového marketingu coby podstaty marketingu a dále ukážeme mnohost směnných vztahů v rámci NO jako "předmět" marketingu. 

2)  Z těchto základů vycházíme při popisu našeho přístupu k marketingu pro NO. Přeneseme a rozšíříme marketing pro ziskové podniky, specifikujeme filosofii a logiku marketingu pro NO a nastíníme komunikaci coby jednu z nejdůležitějších součástí marketingu. 

3)  Třetí část je věnována podrobnému představení marketingového konceptu. Vyložíme zde, jak je tento vodící dokument, který je závazný pro celou organizaci, sestaven a naplněn obsahem. V této souvislosti přistoupíme k organizaci marketingu. 

4)  Na závěr popíšeme prvky operativního marketingového plánování, s jehož pomocí je realizován a konkretizován koncept a formovány středně- a krátkodobé marketingové aktivity. 

Na obrázku 62 je model schematicky znázorněn.  



Obrázek 62: Management marketingu ve freiburském modelu managementu pro NO: 
                    Obsahové členění/uspořádání



1.  Základy pro využití marketingu v NO
Směnné systémy
Mechanismy řízení
Nástroje marketingu
Systémy trhu
Meritorní systémy
Kolektivní smlouvy (Collective Bargaining- pozn. překl.)
Komunikační systémy
Charitativní systémy
(Státní ) Politické systémy
Členství
Tržní/monopolní ceny
Poplatky, bez poplatků
Skupinová jednání
Sociální techniky
Dary/Příděly
Předpisy, smlouvy, subvence
Volba, participace, vystupování

     CI




                 COOPI


Čtyři "P"
Politika (Politics- pozn. překl.) 
Lidé

2.  Filosofie (pomoc při výkladu) a logika marketingu

	Filosofie marketingu jako doplnění filosofie participace

Od zaměření do vnitřku k orientaci na členy (orientace na potřeby)    \  Orientace na kvalitu
	Od smýšlení o službách k orientaci na ně                                             / 
Svazová koncernová organizace jako podporovatel marketingové logiky
	Marketingová logika: k přizpůsobení se trhu náleží složka jeho utváření 







3.  Koncept managementu marketingu
Celkové umístění organizace v hierarchii: CI a COOPI
Oblasti využití marketingu
Vnější oblast
Vnitřní oblast
Vnější oblast
Vztah vstupu
Vztah výstupu
Obstarávání třetích osob, okolí
Marketing v NO, člen NO
Odevzdávání plnění třetím osobám, okolí
CI/COOPI
CI/COOPI
COOPI
Marketing obstarávání

Marketing odevzdávání
Členský marketing
- Noví členové
- Dobrovolní pomocníci
- Čestní úředníci

Finanční marketing
- Subvence
- Fundraising

Kooperace
- S vrcholným orgánem
S ostatními svazy
-  S dodavateli členů

Nákup
Nákupní kooperace

Personál

Aktivace členů
- Informace
- Příspěvky
- Spolupráce

Vlastní marketing
Interní marketing
- Personál
- Milicionáři
- Péče o členy
- Dobrovolníci

	Převod marketingu

Koordinační činnost
Zastupování zájmů
Vztah k veřejnosti (Public Relations)
Sociální marketing




	Podpůrné lobování
	Vztah k politickému systému




	Nitroorganizační smlouvy
	Smlouvy navenek




Marketing služeb
Marketing produktů a statků



Marketing jako realizace poslání
Kooperativní komunikace
- Produkty/Etikety
- Změny postojů a chování
- Členství/Povolání
- Obory/Regiony
	Marketing svazu

4.  Operativní marketingové plánování 




2.1.2  Hlavní rysy marketingu ziskových organizací

Nauka o marketingu byla- jako celková nauka o managementu- vyvinuta pro ziskové podniky a v současné době dosáhla vysokého stupně vývoje. Pokud chceme marketing přenést na NO, předpokládá to základní porozumění marketingu pro ziskové organizace, zejména jeho filosofii a logice. To zde krátce nastíníme.

Pod pojmem "filosofie marketingu" se rozumí vedení organizací v ziskové oblasti, které  je zaměřené na trh a trhem ospravedlnitelné. Podniky mají své produkty a služby důsledně orientovat na potřeby zákazníků,  současně však musí svou nabídku odlišovat od konkurentů, umísťovat se v tržní hierarchii a profilovat se. 

Vedle této "čisté" orientace na potřeby, která se označuje jako přizpůsobení se trhu, se v marketingu stále vyskytují také nástroje, metody tržního utváření ve formě aktivního vlivu zákazníků. Potenciální odběratel má být k nákupu resp. využití služeb přiměn prostřednictvím reklamy, tedy komunikace. Na obrázku 14 jsme porovnali marketingovou logiku ve smyslu přizpůsobení se trhu s logikou orientovanou na zdroje. To také zahrnuje vyvíjení nové, inovované nabídky (např. díky technickému pokroku) na základě základních kompetencí, kterými podnik disponuje. Pro takové nové nabídky však musí být často teprve probuzeny potřeby, což je zase předpokladem aktivního formování trhu. 

Také filosofie kvality staví do středu svého zájmu orientaci na potřeby (přizpůsobení se trhu). Ve své obsahově systematické formulaci Total Quality Managementu TQM (viz část III./1.1.2) uchopuje základní orientaci marketingu a ukazuje jeho důsledky pro formování trhu, přezkoušení a dalšího rozvoje výkonných procesů. Filosofie kvality tak představuje reflexivní rozvahu filosofie marketingu, která je patrně v průběhu času v mnoha podnicích zanedbávána, příp. není realizována s důsledností, která je žádoucí pro trvalý úspěch na trhu. Ani TQM se však neobejde bez složek , které formují trh, přičemž zde kvalita reklamy spočívá v přesvědčovací síle (dosažení koupě, nároku na službu). 

Marketing jako "vedení podniku zaměřené na trh" je jednou z ústředních- ne-li centrální- funkcí ziskových organizací. Nauka o marketingu byla po desetiletí dominantně zaměřena na "prodej" spotřebního zboží. V poslední době však zažila značné proměny a byla doplněna o marketing investičních statků a konečně o marketing služeb. Právě posledně zmíněný vývoj je pro nás značně důležitý, považujeme-li NO za organizace poskytující služby. Při tom je však třeba konstatovat, že se tato rozšíření vztahovala na oblast výstupu a že jejich tématem je tedy stále jedině vztah směny "zboží/služby za peníze".  

Teprve v pozdější době byl v rámci nauky o marketingu více uznáván význam ostatních, pro úspěch podniku relevantních vztahů navenek, zvláště těch na straně vstupu (personální trh/trh práce, dodavatelé statků a služeb). Protože podstatnou částí marketingu je komunikace, přeměňují se formulace a metody orientované na zákazníky v marketing obstarávání.  Tím se otevřela cesta k tomu, aby byl marketing principiálně rozšířen na všechny vnější vztahy organizace a přenesen také na NO. 

Vyjdeme z těchto vývojových tendencí marketingu a vypracujeme si v následujícím odstavci obraz rozmanitých směnných vztahů NO. 


2.1.3  Směnné vztahy NO

1)   Okolí a směnní partneři

NO chápeme jako otevřený systém, závislý na okolí. Prostředí, která jsou pro NO významná, jsme již popsali na obrázku 11. Nyní je upřesníme a vysvětlíme jejich význam, přičemž budeme postupovat z vnějšku (další prostředí) dovnitř (zázemí služeb). 

a)   Širší okolí, orientační okolí
Každá NO je součástí určitého společenského systému, jímž je v podstatných oblastech utvářena. Společnost, případně její subsystémy (viz obrázek 11) vytváří kontext, ve kterém NO "žije" a jedná. Společnost má pro NO význam zejména jako nositelka hodnot a norem, z hlediska dějů a vývoje. Jako taková na jedné straně stanovuje rámcové podmínky pro jednání NO, která se jimi vynuceně či selektivně dobrovolně řídí (např. zákony, morální hodnoty). Na druhé straně vytváří skutečnosti, které mají pro NO nepřímé důsledky (např. změna ve vládě, pracovní konflikty v jiných odvětvích). Společenské subsystémy působí navíc na směnné/transakční partnery NO, což zase může změnit jejich chování či očekávání, čímž se samy o sobě stávají pro NO důležitými. 

Proto musí NO sledovat a respektovat to, co se v těchto subsystémech "děje". Ony informace, které jsou (dnes i zítra) pro ni významné, musí získávat z orientačních okolí. Je jasné, že to představuje obtížné a pracné filtrování a vybírání z nesmírného množství informací. Žádná NO se však nevyhýbá tomu, aby si tento "další horizont" ve větší či menší míře opatřovala, proto, aby rozpoznala zvláště budoucí vývoj, který může "proniknout" k jejímu vlastnímu jednání či k jednání jejích směnných partnerů. 

b)   Okolí obstarávání
Okolí obstarávání je pro činnost NO často důležitější nebo stejně důležité jako okolí odevzdávání. Naproti tomu v organizacích zaměřených k dosahování zisku (podnik) je systém jednoznačně řízen odbytem. Okolí obstarávání jsme rozdělili do širšího a užšího okruhu. 

V širším okruhu platí, že jsou jednotlivé zdroje opatřovány na trzích: trh práce pro spolupracovníky, trh darů pro obstarání prostředků, další trhy pro nákup hmotných prostředků. Pro "nábor" občanů (např. v nadacích) a dobrovolných pomocníků je zdrojem obyvatelstvo, jemuž jsou jako "metody" obstarávání vlastní osobní oslovování a přesvědčování, příp. kooptace (jmenování). Přece nelze vyloučit příp. myslet, že v budoucnu bude v novinách vypisován konkurz také na čestné úředníky, jako je tomu v personálním marketingu. 

V otázce náboru nových členů je třeba rozlišovat mezi svépomocnými NO a NO orientovanými na třetí osoby. U prvního typu bývá nábor většinou jasně definován ve statutách/řádu (např. v oborově orientovaném hospodářském svazu). Motivování ne-členů k vstupu do svazu se proto musí dít prostřednictvím cíleného (osobního nebo písemného) oslovení. Jinak je tomu u NO orientovaných na třetí osoby (např. u Červeného kříže), kde je adresátem obyvatelstvo (se zájmem o sociálně-charitativní činnost). Tyto závěry ukazují, že také v oblasti obstarávání musí být učiněna jakási "segmentace trhu" ve smyslu vymezení cílových skupin/prostředí náboru. 

Při opatřování lidských zdrojů a finančních prostředků je třeba povšimnout si dvou bodů: Za prvé existují NO, jimž se stalo obstarávání prostředků (fundraising) hlavním účelem. Za druhé je třeba přiznat uchovávání prostředků, jakým je např. péče o členy nebo dary, stejnou váhu jako jejich vlastnímu obstarávání. 

Netypickým okolím obstarávání jsou kooperace. K nim náleží vrcholné orgány/zastřešující organizace, pracovní sdružení, spolupracující provozy. Institucionalizovaná spolupráce s jinými NO je žádoucí pro řešení mnohých úkolů, třeba v nadřazených (zemských, mezinárodních) svazech či se sousedními svazy (např. malířský a sádrařský svaz spolupracuje s továrnickým svazem barvířů a lakýrníků). V rámci pracovních sdružení jsou uskutečňovány společné akce. V kooperativních provozech (např. pospolitý výzkumný institut) je zřizovatelem několik NO. "Obstarávání" je zde chápáno jako rozhodnutí o vstupu. Přitom si NO provede přesný propočet podnětu a příspěvku, aby evaluovala užitek těchto členství (viz také část III./3.8). 

Užší okruh okolí obstarávání je osídlen členy. Ti udržují vůči svému svazu kvalitativně odlišný, těsnější vztah než třetí osoby na trzích. Proto je také třeba pustit se do obstarávání pracovníků (přijetí úřadu či jako dobrovolný pomocník), finančních prostředků (příspěvky) a informací (pro zpracování ve specifické činnosti svazu) z jejich okruhu jinými metodami a komunikačními prostředky. 

Tento přehled nám znovu ukazuje, že z pohledu marketingu je třeba chápat vztahy k okolím obstarávání jako mnohem silnější, než je tomu v případě ziskových organizací. 

c)   Okolí adresátů plnění/odevzdávání
Výkony NO v okolí výstupu lze zařadit mezi ovlivňování a služby. 

	Pole ovlivňování

Založení NO lze často vyvodit z potřeby koordinovaného zastupování zájmů. Jednotlivý člen (např. podnik, profesionál) většinou není schopen v rámci politického systému dostatečně artikulovat své zájmy. Proto jsou takové úkoly vyčleněny pro kooperativní organizaci. 

Jako důležité cílové skupiny v prostředí ovlivňování můžeme mimo jiné určit:

-   stát, politický systém,
-   veřejnost,
-   jiné organizace nebo kolektivy.

V rámci pole ovlivňování, kam lze, coby oblasti využití marketingu, zařadit výkony jako např. lobbismus a jednání o tarifních platech/o práci jako takové, překračuje naše formulace marketingu dalekosáhle marketing ziskových organizací. 

	Pole služeb

NO ve velké míře přinášejí individuální služby (školení, poradenství, podpora, informace atd.) Služby mohou být poskytovány členům dané organizace (v užším okruhu), klientům (např. potřební, kteří jsou v opatování dobročinnosti) nebo třetím osobám (např. zákaznický vztah). 

V této oblasti se marketing NO velmi silně blíží marketingu ziskových organizací. Přesná segmentace trhu ve smyslu vymezení cílových skupin se specifickými potřebami, "prodej" nabídky služeb a záruka vysoké kvality služeb za účelem prosazení se v rámci konkurence vyžadují i v NO podnikatelské myšlení a jednání. 

2)   Směnné systémy, druhy statků a mechanismy řízení

Okolí NO stejně jako směnné vztahy k nim se řídí zcela rozdílnými zákonitostmi a pravidly, přičemž jsou směnné systémy spjaty se zcela určitými mechanismy řízení. V části I jsme jako mechanismy řízení označili trh, ne-trh a politiku (obrázek 4). Toto trojčlenění je potřeba dále zdokonalit a postavit do vztahu k systémům směny. Vyjdeme z členění na obrázku 63. 

a)  Tržní systémy/individuální statky 
Aspekt odbytového trhu v ziskovém marketingu lze popsat pomocí axiomu "zboží za peníze". Směnná cena přitom musí pokrýt alespoň výrobní náklady, eventuálně zahrnovat složku zisku. Dochází-li k prodeji pod podmínkami konkurence, poskytne se tržní cena, jinak je vynesena cena monopolní, která má tendenci ležet výše než tržní cena "stlačená" konkurencí. 

b)  Tržní systémy/služby
Trh a cena principiálně fungují tak, jak je výše všeobecně popsáno pro všechny individuální statky. Naproti tomu proces prodeje a utváření výkonů formují zvláštnosti služeb (viz část III:/2.3.6). 

U dále uvedených ne-tržních systémů je logický tržní vztah mezi výrobcem a zákazníky se směnou zboží za peníze nalomen a řídí se jinými pravidly. 

c)   Meritorní systémy
Meritorními statky jsou individuální statky, které mohou být ze zásady financovány z ceny z prodeje na trhu. Pokud jsou však tyto výkony poskytovány bez poplatků, které by pokryly náklady, nebo vůbec bezplatně, musí být neuhrazené náklady financovány jinými prostředky, např. z příspěvků, darů nebo ze státní odměny za poskytnuté služby (interní dotace). Přitom "zakročují" jiná kritéria, potřeby příjemců služeb, stejně jako by tomu bylo v případě úplného financování skrze tržní cenu. 

d)   Systémy kolektivního bargainingu 
Mezi dvěma nebo několika NO (organizované skupinové zájmy) se prostřednictvím ujednání a smluv (úmluv) stanovují závazná pravidla pro činnost/chování partnera ve vyjednávání resp. jejich členů. Typickým příkladem jsou smlouvy o celkové práci/tarifních platech mezi zaměstnavatelskými a zaměstnaneckými organizacemi. 


Obrázek 63: systémy směny a mechanismy řízení v NO

Systémy směny
Mechanismy řízení

Tržní systémy/Individuální statky

Tržní systémy/Služby

Ne-tržní systémy
	Meritorní systémy

Systémy kolektivního smlouvání
	Komunikační systémy
	Charitativní systémy


  (Státní) Politické systémy

Členství
	Přímo-demokratické

Nepřímo-demokratické

Tržní ceny/Monopolní ceny

Tržní ceny/Monopolní ceny


	S/Bez poplatků
	Skupinová jednání/úmluvy

Sociální techniky
	Dary/Příděly


Předpisy, Smlouvy o činnosti, Odměny za poskytnuté služby, Subvence

Participace, tvorba vůle
Volba, odvolání, finanční prostředky, odstoupení


e)   Komunikační systémy
NO působí prostřednictvím komunikačních a sociálních technik na určité cílové skupiny, aby ovlivnila jejich postoje či způsoby chování.  Stanovený cíl NO se pohybuje od orientování/vysvětlování přes přesvědčování a morální zavazování až po psychickou manipulaci (např. v sektách). 

f)   Charitativní systémy
Spočívají na typicky nelogickém vztahu: NO sbírá peníze na trhu darů, které přiděluje dle svých záměrů a kritérií třetím osobám a potřebným. 

g)   (Státní) Politické systémy
Stát působí (dle preferencí, které si stanovil v interním politickém procesu) na NO a jejich chování a činnost. Vydává předpisy (zákony, vyhlášky), uzavírá s NO smlouvy o poskytování služeb a přimlouvá se za to při tvorbě globálního rozpočtu (mechanismy řízení v New Public Managementu), poskytuje - přímo nebo prostřednictvím sociálního zabezpečení, odměny/platy za jasně definované výkony (např. ve zdravotní a sociální oblasti) nebo dotuje určité činnosti, projekty nebo struktury a zdroje poskytovatelů služeb (organizací), aniž by to bylo vázáno na účel. 

h)  Členství
Tento nitroorganizační systém závisí na formě demokracie: 

V přímé demokracii může člen spolupůsobit při tvorbě vůle a má tak možnost společně s většinou zásadně určovat činnost NO a její obsah. 

Jinak je tomu v nepřímé demokracii. Zde má členská základna pouze možnost volit si své zástupce a orgány NO (např. shromáždění delegátů), rozhodnutí v materiální oblasti však činí orgány. K "ovlivňování" svých zástupců může člen využít pouze nepřímé mechanismy řízení: Odvolávat "neposlušné" zástupce, odmítnout zvýšení příspěvků, vystoupit z NO nebo v organizovaném protestu spolu s (mnoha) jinými (nespokojenými) členy hrozit odchodem nebo dokonce secesí (odštěpením). 

Osvětleme nyní zmíněné směnné vztahy v rámci svazu (obrázek 64): 

a)  Ve vztahu NO-člen
	Meritorní statky jsou zlevňovány, odevzdávány bezplatně resp. "jako zahrnuté v příspěvku", c).

NO se pokouší vytvářet prostřednictvím doporučení jednotné chování členů, e).
	Člen řídí přímo nebo nepřímo činnost/chování NO, h).

b)  NO může jednotlivé služby prodávat ne-členům za tržní nebo monopolní cenu, a) + b).

c)  NO podniká společné náborové akce na trzích členů, e).

d)  Prostřednictvím lobbismu a styku s veřejností působí NO na cílové skupiny, e). Politický systém (stát) může naopak hájit mechanismy řízení, kterými disponuje, proti  NO, g). 

e)  Svaz zaměstnavatele uzavírá se svazem protistrany trhu (práce) (odbory) smlouvy o tarifních platech, d). 


Obrázek 64: (Marketingové) směnné (transakční) vztahy ve svazech (svépomocné NO) nebo NO orientovaných na poskytování služeb
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f)  NO může své služby prodávat také třetím osobám, a)+b).

g)  Může charitativně podporovat určité cílové skupiny (např. výzkumné projekty). Tato aktivita může být financována z účelových příspěvků členů nebo darů, f).  

h)  NO sama je členem nadřízeného svazu a udržuje vztahy popsané v části 1), c)+e)+h).


3)   Program činnosti NO

Další seskupování směnných vztahů NO, které se částečně překrývá s tím, co bylo dosud řečeno, se může řídit účelem činnosti (viz obrázek 12):

a)   Ekonomizující činnost
Tento pojem, jenž byl vytvořen pro svazy, zahrnuje služby NO, které bezprostředně pomáhají členům/klientům v plnění jejich úkolů, v jejich existenci a jejich "přežití". K nim patří: 

	Služby v užším smyslu, které jsou prodejné jako individuální statky;
	Realizace poslání jako působení na členské trhy, s charakterem kolektivních statků (např. společná reklama, veletrhy). 


b)   Koordinační činnosti
NO řídí (koordinuje) chování členů prostřednictvím závazných usnesení (typicky kartel). 

c)   Zastupovatelské činnost
NO působí na rámcové podmínky v okolí členů/klientů tam, kde k tomu  jednotlivci nemají ani způsobilost ani moc: 

	Zastupování zájmů/lobbismus v politickém systému;
	Kolektivní bargaining jako jednání a úmluvy mezi organizacemi, typicky na trhu práce (smlouvy o tarifních platech/celkové práci). 


Toto členění dalekosáhle vstupuje do taxonomie oblastí využití marketingu (viz část III./2.3.3 a násl.). 

Tímto jsou popsány základy, na nichž spočívá model marketingu, který bude na následujících řádcích konkretizován. 


2.2     Formulace marketingu pro NO

2.2.1  Přenesení a rozšíření ziskového marketingu

Výše jsme naznačili, že se nauka o marketingu v posledních letech otevírala tím způsobem, že byl marketing přenášen na jiné funkční oblasti (např. obstarávání) a na směnné vztahy jiných typů organizací (např. NO).  Tato rozšíření však často postrádala systematickou analýzu a popsání oblasti NO a trhu, zvláště jejich rozdílné vlastnosti při porovnávání s podnikem a trhem. Pokusíme se s našimi modelovými představami tuto mezeru vyplnit. 

Náš dosavadní výklad byl z velké části zaměřen na vypracování zvláštností NO. Ty nyní plně pronikají do marketingu, což neznamená nic jiného, než relativně dalekosáhlou adaptaci nauky o marketingu na NO, spjatou s novým rozvojem poznatků a metod v oblastech, které jsou v rámci podniků irelevantní. 

Abychom vypracovali management marketingu orientovaný na NO, musíme tudíž

1)  z (všeobecné) nauky o marketingu převzít to,  co se navzdory strukturálním rozdílům na NO hodí, např. marketingovou logiku.;

2)  interpretovat filosofii marketingu pro oblast NO;

3)  vestavět rozmanité směnné procesy NO do konceptu marketingu;

4)  provést modifikace tam, kde je nauka o marketingu ze zásady přenosná, kde je však třeba přihlédnout k dodatečným zvláštnostem (např. marketing v oblasti členských vztahů, nástroje cenové politiky, které musí zahrnovat také prvky netržních systémů);

5)  vytvářet nové učební obsahy, které se (přímo) netýkají podniků (např. fundraising, kooperativní reklama, řízení česných úředníků, kolektivní smlouvání).

Z těchto pěti postupů a jejich propojení vzniká freiburský model marketingu pro NO, který zde popisujeme. 

Z dosavadních závěrů o managementu marketingu a z jeho přirovnání k marketingu ziskovému uchováme jako základ pro další úvahy následující:

1)  Náš model managementu spočívá na interpretaci účelu NO, která je zaměřená marketingově: 

a)   Účelem NO je dosahovat ve vymezených polích (adresáti plnění) jistých účinků a poskytovat užitek.

b)   NO naplňuje svůj účel prostřednictvím vytváření a odevzdávání určitých služeb a aktivního ovlivňování polí, zejména prostřednictvím komunikace.

2)   Naše formulace marketingu je obsáhlá. Neomezuje se na stranu adresátů výkonů (jako v podnicích), nýbrž zahrnuje také obstarávání zdrojů a marketingové aktivity v interní oblasti. 

3)   Z této obsáhlé formulace jsme vyvodili, že je třeba marketing NO chápat jako   aktivní management důležitých směnných vztahů. 

4)   S tím související vytváření a pěstování rozmanitých vztahů k mnoha směnným partnerům (podporovatelům) zřetelně odkazuje ke skutečnosti, že marketing NO je komplexnější než marketing organizací zaměřených na dosahování zisku. 






2.2.2   Filosofie marketingu a logika marketingu v NO

Filosofie marketingu (přizpůsobení se potřebám) a s tím spojená důsledná orientace na zákazníky a kvalitu mohou být pro NO interpretovány následujícím způsobem: 

1)  obratem ze zaměřenosti dovnitř (byrokracie) k orientaci na členy, klienty, zákazníky  nebo milicionáře, což znamená, že je třeba pojímat směnné partnery jako "segmenty trhu" nebo jasně popsané cílové skupiny a zacházet s nimi příslušně diferencovaným způsobem. 

2)   obratem od smýšlení o službách (identifikace se systémem a úkolem) k orientaci na poskytování služeb (důsledné pochopení, vedení a utváření NO jako provozu poskytujícího služby). 

Tím není zpětná rozvaha svázána s (dosud většinou neexistující, příp. nežitou) filosofií marketingu nýbrž s rozvahou novou, se změnou způsobu myšlení "z vnějšku dovnitř", s rozvojem/poskytováním služeb, které jsou odvozovány z potřeb/očekávání. Tato orientace navenek je současně důslednou změnou principu podnětu a příspěvku:  NO musí, v rámci zaměřenosti k potřebám, vytvářet a nabízet podněty (výkony poskytující užitek), aby obdržela protiplnění (vazba na výkon). Tento princip však neplatí pouze pro složky tržní adaptability, nýbrž současně také zahrnuje strukturu trhu. 

Označili jsme marketing jako management směnných vztahů NO. Mnohé z těchto vztahů jsou nyní dalekosáhle vztahy komunikace. Tím do hry vstupuje utváření trhu a získává jinou, významnější pozici než v ziskové oblasti. Pokud má komunikace (reklama) v rámci podniku podpůrnou funkci, pak se stává v mnoha oblastech NO výkonem, příp. směnným vztahem samotným. Všude tam, kde účel směnného vztahu spočívá v ovlivňování směnného partnera, jsou nástroje a metody komunikace využívány jako prostředek. Složka tržní adaptability zde nezahrnuje potřeby adresátů, nýbrž odhad odesílatele, na která poselství a formy komunikace bude příjemce reagovat nejdříve a  který ze způsobů chování, jež odesílatel zamýšlel, bude uskutečněn. Typickým příkladem těchto "čistých" komunikačních vztahů je styk s veřejností, sociální marketing, volební a hlasovací propaganda a  v podstatné míře také fundraising. V širším smyslu patří k těmto komunikačním vztahům také lobbismus a kolektivní bargaining. Složka tržní adaptability u činností spočívá v utváření základní důvěry a tím i  vztahů. Obsahově se však podobají formování trhu, totiž ovlivňování a přesvědčování (až k výhrůžkám). Jejich kvalita se měří chováním (příp. jeho změnami) cílové skupiny, které přitom nespočívá zrovna v uplatňování nároků na službu, nýbrž v protivýkonu (např. vyplacení daru, podepsání kolektivní smlouvy o odvolání původních požadavků). 

Pokud má orientace na potřeby/trh v NO orientovaných na třetí osoby (např. obecně prospěšná zařízení jako domovy pro postižené) dominantní význam, ve svépomocných NO je třeba ji relativizovat. V mnoha oblastech nastupuje na místo filosofie marketingu nebo jako její doplnění filosofie participace. To znamená: Na místo tržního mechanismu nastupuje prostřednictvím interních procesů tvorby vůle v NO členské spoluurčování činnosti a jejího obsahu. To je téměř bez výjimky případ oblasti zastupování zájmů (společenských statků). Naproti tomu v oblasti individuálních služeb hraje svou roli zase tržní mechanismus. Přizpůsobování se trhu a utváření trhu jsou zde aktivně provozovány. Formování trhu prostřednictvím komunikace je nevyhnutelné zvláště u větších svazů, protože přímá demokracie, převládající při založení, musí být nahrazována zastupitelskou, která časem většinou vede k odcizení a vzdalování se členů. Členové už se nemohou podílet na tvorbě vůle. Proto se při realizaci/výkonu rozhodnutí intensivně využívá složka ovlivňování  (zdůvodňovat rozhodnutí, napomáhat přijetí, zdůrazňovat výhody atd.).

V uvedeném smyslu zahrnuje marketing NO poskytování služeb stejně jako komunikaci v interní oblasti a oblastech vstupu a výstupu a tím management důležitých směnných vztahů. Poslední rozšíření filosofie marketingu na NO se týká jejich základní struktury. Víceúrovňový model struktury NO ("koncernová" organizace dle Obrázku 6), který tvoří základ většiny našich závěrů, vyžaduje jasně a jednoznačně patrné označení a koordinovaný poměr k vnitřku a vnějšku celku organizace. Toto je třeba - vedle vhodné struktury a účelných nástrojů řízení- prostřednictvím marketingového konceptu a především opatření CI/COOPI uskutečňovat. 





2.2.3  Marketing jako komunikace

Jak jsme viděli, zaujímá komunikace v marketingu ústřední postavení. Fakticky zahrnují všechny směnné vztahy ve vnitřní oblasti a oblastech vstupu a výstupu více či méně dalekosáhlé komunikativní složky. Metody a techniky, které jsou v NO využitelné, jsou z velké části přeneseny z nauky o reklamě, která zase převzala mnohé poznatky pro praktické ovlivňování adresátů a cílových skupin z teorie komunikace. Také ten, kdo toto využívání technik z nauky o komunikaci bezvýhradně neakceptuje, si nemůže nevšimnout, že se bez nich neobejde ani NO. Jsou totiž využívány v každém případě, avšak více či méně vědomě resp. více či méně dovedně. Američtí vědci stále znovu poukazují na to, že nasazení těchto prostředků slouží výhradně účelu NO a napomáhá jeho etickému naplňování. Z tohoto důvodu je nezbytné, chápat marketing a tím i komunikaci jako uskutečňování cílů a základních zásad, které byly stanoveny v nadřazených ideálech a politice NO. K tomu je třeba, prostřednictvím formulace celkového konceptu (viz část III./2.3), působit proti případnému "oportunistickému" marketingu, který systematicky koordinuje veškeré aktivity.  Pro toto utváření trhu, příp.  komunikativní ovlivňování a jeho přijetí je žádoucí- vedle konkrétních metod a technik know-how- základní porozumění komunikačním procesům. 

Komunikace se děje jako vztah mezi odesílatelem a příjemcem za účelem zprostředkování poselství. Tato prvotně zamýšlená informační úroveň je však bezprostředně spjata s úrovní vztahu, na níž odesílatel ve smyslu autokomunikace příjemci sděluje "něco" o sobě samém a svém postoji.  Příjemce nevnímá pouze věcný obsah informace, nýbrž také chování odesílatele a "hodnotí" komunikaci jako produkt obou úrovní. To, co platí pro mezilidskou interakci, je nanejvýše významné také pro komunikaci mezi organizacemi. V každém komunikačním vyjádření , např. v médiích, odhaluje NO podstatné aspekty chápání sebe sama a své kultury, osobitosti a postojů. Proto je třeba chápat vysokou hodnotu umístění v hierarchii a z toho odvozenou Corporate Identity CI (viz níže) jako snahu, být směnnými partnery vnímán kladně a koherentně. Z tohoto důvodu je také důležité, podávat ve všech komunikačních vyjádřeních standartizované informace, které prostřednictvím opakování a konstantních obsahů upevní image, o kterou organizace usiluje. 

K oběma těmto úrovním zprostředkování přistupuje problém lidského vnímání resp. schopnosti příjímání informací. Za prvé vnímáme selektivně. Vidíme a slyšíme pouze to, co vidět a slyšet chceme, interpretujeme poselství podle svých hodnot a myšlenkových schémat a "vytěsňujeme" to, co se nám nehodí. Přitom vnímáme spíše to, co je s námi ve shodě než v odporu, spíše nové nežli to ostatní, a pak hovoříme o nedorozumění. 

Za druhé zná lidský mozek různé stupně zpracování, od informační paměti, která podněty udrží krátkodobě, přes krátkodobou paměť (nově přišlá informace je zpracovávána s již existující)  až po dlouhodobou paměť, která spojí informaci s existujícími postoji, představami a hodnotami a vykoná vlastní zpracování s dlouhodobějším uložením.  

V důsledku toho musí být cílem komunikace NO, aktivovat příjemce tak, aby se s poselstvím usilovně vypořádával a tím došlo k jeho hlubšímu zpracování a dlouhodobějšímu uchování. Tomuto výkonu napomáhají např. obrázky (místo textů) a opakování, psychické a emoční podněty a kognitivní techniky (řeč, průhledná argumentace). 

Naše společnost trpí přehlcením informacemi. Ne všechny produkované/nabídnuté informace jsou také spotřebovány. Z této skutečnosti musí vycházet komunikace v NO, která se stala vysoce profesionální a specializovanou disciplínou. Bez příslušného know-how se už dnes nemůže komunikovat "atraktivně", tedy ani úspěšně provozovat marketing. V konceptu marketingu musí být důsledně obsaženy také podstatné zásadní výroky o komunikaci.  










2.3     Koncept marketingu


2.3.1  Stavba a obsah konceptu

1)   Koncepty na normativně-strategické úrovni

Podle našeho systému nástrojů řízení, příp. logiky plánování (obrázek 36) je třeba přiřadit koncept marketingu- vedle jiných konceptů v oblasti řízení a zdrojů- k normativně-strategické úrovni. Měl by mít dlouhodobější platnost a omezit se na to, co je podstatné, na stěžejní rozhodnutí a pokyny zaměřené do budoucnosti.  V dalším textu popíšeme stavbu a obsah celkového konceptu marketingu, který oblast marketingu obsáhle pokrývá. 

Proč je třeba vypracovat účelný, celkový koncept?

a)  Protože nástroje marketingu musí tvořit harmonický celek;

b)  protože se vzhledem ke specializaci v dílčích oblastech marketingu stává pro různé nositele rozhodování potřebnou jednotlivá "porada"; koncept marketingu slouží jako základ pro dílčí marketingové plánování; 

c)  protože musí být zajištěno, aby se v průběhu času zachovávala stejná "linka" a tím byla zaručena harmonická výstavba image. 

Tento celkový koncept marketingu může být dále větven dle velikosti NO a podle potřeby do dalších dílčích marketingových konceptů (např. koncept lobbismu, koncept fundraisingu). 

Můžeme konstatovat, že marketingové koncepty jsou v rámci normativně-strategické roviny právě prvním krokem konkretizace nadřazených ideálů, politiky NO. 

2)  Prvky stavby marketingového konceptu, přehled

Na obrázku 65 jsou předvedeny prvky konceptu. Jedná se přitom o seznam, který představuje průběh vypracovávání konceptu marketingu. Tímto seznamem se budeme řídit při krátkém popisu jednotlivých prvků/kroků. Oblasti využití marketingu jsou však v této souvislosti pojednávány samostatně v části III./2.3.2 a násl. 

Pozice 1   Směnné vztahy

Do schématu zaznamenáme nejdůležitější směnné partnery s jejich vztahy k NO (směnné systémy) a s tím spojené mechanismy řízení, např. ve vztahu k obrázku 64. Tím získáme přehled propojení NO s jejím okolím. 

Pozice 2   Analýzy

Jak ukazuje naše logika plánování (obrázek 36), je třeba provést analýzy (silné/slabé stránky NO, naděje/nebezpečí v okolí) již při zpracovávání ideálů. O to se může opřít také koncept marketingu. Pokud je to žádoucí, je možné vykonat  detailní analýzy ve vztahu k našim existujícím a zamýšleným marketingovým aktivitám stejně jako k našim (možným) hlavním konkurentům. 

Pozice 3   Předlohy z nadřazených nástrojů řízení

Jak bylo zmíněno, patří k nim ideály či politika NO. Také v konceptech řízení se mohou vyskytovat výroky, které jsou relevantní v marketingu. Všechny tyto formulace je třeba respektovat, resp.. uskutečňovat jako závazné předlohy v marketingovém konceptu.  

Pozice 4   Hlavní zásady marketingu

S podporou analýz a předloh lze formulovat hlavní zásady marketingu. Jednotné základní výpovědi o činnosti a komunikaci mají podle smyslu marketingové "politiky" vyjádřit a závazně stanovit, co marketing znamená pro jednotnou NO, jak se interpretuje a definuje. Tím se má filosofie a logika marketingu stát "pochopitelnou" pro členy/nositele a spolupracovníky a vymezenou pro management marketingu. Tyto hlavní zásady doplňují výroky v nadřazených dokumentech.


Obrázek 65: Seznam: "Stavba, zpracování marketingového konceptu" 

1.   Záznam nejdůležitějších směnných vztahů

2.   Analýzy
	Využití informací zpracovaných v ideálech (politice NO)
	Dodatečná analýza vztahující se k okolím a vlastním silným/slabým stránkám
	Informace o (možných) hlavních konkurentech


3.   Předlohy z nadřazených nástrojů řízení
      Ideály (politika NO), statuta/řády, koncepty řízení

4.   Hlavní zásady marketingu
      Konkretizování filosofie a logiky marketingu pro vlastní organizaci, nadřazené cíle (doplňující
      ideál) a zásady ve smyslu "politiky marketingu"

5.   Celkové zařazení NO
      CI, COOPI

6.   Oblasti využití marketingu
      a) určení a vymezení oblastí
      b) stanovení cílů a hrubé strategie pro jednotlivé oblasti
     c) stanovení dílčích konceptů marketingu, které budou vypracovány
     d) eventuální další předlohy procesu plánování pro každou oblast

7.   Organizace marketingu
	Infrastruktura marketingu (místa, pravomoce)
	Převod marketingu do celé organizace


8.   Priority/Bezodkladná opatření 



Několik příkladů hlavních zásad, pocházejících z praxe, má deklarovat toto: 

	Poskytujeme služby zaměřené na členy a /nebo cílové skupiny.

Chováme se k členům tak, jako by členství vznikalo na bázi dobrovolnosti (u členství daného ze zákona)
Máme odvahu zastavit činnost, která už není potřebná. 
Využíváme marketingové nástroje, abychom u členů zlepšili přijetí našich činností .
Snažíme se definovat standardy kvality všech našich výkonů a čas od času necháváme naše výkony oceňovat jejich odběrateli. 
Zavedeme cenovou diferenci pro členy a ne-členy. 
Cíleně informujeme své spolupracovníky a členy o poslání naší organizace, učíme naše spolupracovníky o významu účinných vztahů k našim směnným partnerům, případně ukazujeme, jakou odpovědnost nese každá jednotlivkyně a každý jednotlivec za kvalitu poskytování služeb, stále znovu poukazujeme na to, že všichni spolupracovníci jsou důležitými nositeli image naší organizace. 
	Proto dbáme na to, aby všechna personální rozhodnutí přispívala k posílení a zajištění našeho marketingového úsilí a podporovala odpovídající vzdělávací a doškolovací opatření. 

Každoročně kontrolujeme, jak a které marketingové cíle byly uskutečněny. 

Pozice 5    Celkové zařazení organizace CI/COOPI

Zařazení celku organizace je ústředním problémem jednoho každého marketingového konceptu NO.  Zřetelné hierarchické umístění je podstatnou základnou pro utváření organizační identity (CI; Corporate Identity- pozn. překl.). Směnní partneři totiž vnímají organizaci jen zřídka izolovaně, resp. nezaujatě. Vnímání je většinou ve vztahu k existujícím sémantickým strukturám, existujícím představám nebo postojům ke konkurenční organizaci, k osobním zkušenostem atd.

Tyto procesy vnímání, které u našich směnných partnerů probíhají automaticky, se snažíme prostřednictvím organizační identity ovlivňovat. Tímto způsobem se u nich má zrodit kladný obraz (image) naší organizace. 

Podstatným prvkem tohoto procesu je umístění do hierarchie. Stanovíme, z jakých prvků identity se má NO skládat. Jako co resp. kdo chce být NO vnímána? K těmto prvkům patří jméno a verbální zařazení a další elementy identity dané organizace. Tyto prvky musí být zastupovány a sdělovány vždy a všude. Identita NO musí prosvítat  v  každé  akci  Public  Relations, v  každém  nabídnutí  služby,  v  každé  výzvě k darům. 

Původem identity jsou ideály a hlavní zásady marketingu, které spoluutváří "profil" NO a s nimiž musí být prvky zařazení kompatibilní. 

	Název organizace

Organizace je většinou pojmenována. Je třeba varovat před hojně používanými zkráceninami v oblasti svazů. Zkráceniny jsou v okruhu příslušníků NO běžné, v okolí jsou však pravděpodobně známé málo. 

Změny názvu musí být prováděny opatrně, neboť jméno představuje léta budovaný kapitál důvěry. Naše zkušenosti z praxe stále znovu ukazují, že již nepatrné modifikace názvu mohou přispět k profilaci tím, že se např. vynechají právnická označení (místo "Nadační pracovní centrum ve Wettingenu" jednoduše "Pracovní centrum ve Wettingenu"). Takové drobné modifikace mohou podstatně zvýšit výstižnost daného názvu. 

	Verbální umístění/Prohlášení o poslání

Při utváření organizační identity se vyplácí, zachytit ústřední činnost do snadno uchopitelné formule. Toto slovní umístění může být doplněno prostřednictvím prohlášení o poslání. Podstatné činnosti NO jsou zachycovány do výstižných formulací. Objasní to několik příkladů: 

Příklady verbálního zařazení

-    Švýcarská Kampaň Děti v Pěstounské Péči (SPA; Schweizerische  
     Pflegekinder-Aktion SPA- pozn. překl.):
     " SPA pomáhá svěřencům a pomáhá jim dostat se do rodiny."

- Hospodářská Komora Horní Rakousko (Wirtschaftskammer  Oberösterreich-pozn.překl.):

Jsme zástupci zájmů hornorakouského hospodářství, kteří hájí rámcové podmínky ekonomicky oprávněného, tržního hospodářství.

Pomáháme svým členům zvládat problémy, které vznikly během podnikatelské činnosti a které  nelze vyřešit v rámci podniku.

Jsme s naším WIFI nabízejícími  profesního  vzdělávání  a  doškolování v Horním Rakousku. 

Příklady Prohlášení o poslání:

-   Švýcarská Kampaň Děti v Pěstounské Péči- dětem z lásky
- Hospodářská komora Horní Rakousko- silné zastoupení- silný servis  zákazníkům

	Poziční kříž

Ekonomicky oprávněnou formulací názvu, verbálním zařazením organizace a rozvojem prohlášení o poslání jsme učinili první kroky k zařazení organizace. 

Pomocí pozičního kříže chceme vypracovat specifika naší organizace s ohledem na: 

 -   Porozumění organizace sobě samé: Co nás zvláštně označuje?

 -   Nabídku služeb a její zvláštní silné stránky: Co činí naši nabídku služeb  
     jedinečnou?

 -  Konkurenci, naše silné stránky vůči konkurenci: Co nás odlišuje od konkurence? 

 -   Otázky: Kdo jsou naše cílové skupiny? Jak bychom měli dbát o naše podstatné cílové skupiny?

Pro ilustraci použijeme příklad (výše zmíněné) SPA (Obrázek 66).

	Uskutečnění zařazení do CI/COOPI

Obsahy hierarchického umístění je nyní třeba dát prostřednictvím programu CI/COOPI do souvislosti s členy, spolupracovníky a ostatními směnnými partnery. V rámci NO rozlišujeme dvě identity a sice CI a COOPI. Vedle identity organizace coby útvaru (CI= Corporate Identity) vystupuje členská identita (COOPI= Cooperative Identity). Myslí se tím chápání sebe sama, členský pocit My, který vzniká z kolektivního plnění jistých úkolů. 

Pro charitativní NO je důležité, aby mezi organizací a dárci vznikl pocit jakéhosi My, jistá identifikace dárce s organizací. Pro vytvoření takového nosného dárcovského/mecenášského vztahu a solidní základny pro důvěru musíme dárcům nabídnout kladné možnosti identifikace. 

Obě tyto organizační identity tvoří komunikativní základ (koncept CI/COOPI) všech marketingových opatření a je třeba je upevňovat. 

Podle situace

 -   vystupuje jedna nebo obě tyto identity do popředí,
 -   jsou obě identity totožné,
 -   se CI/COOPI uzpůsobuje dle cílových skupin. 

Obecně vystupuje do popředí v případě výkonů v interní oblasti CI, pro výkony v oblasti výstupu COOPI. V oblasti vstupu jsou CI a COOPI stejně důležité. 

CI/COOPI přenášíme po třech "kolejích": 

 -   design, tedy všechny formovatelné věci a objekty
 -   komunikace
 -   chování.


Obrázek 66: Poziční kříž (příklad SPA)




Konkurence
	Státní místa  > SPA - žádná státní instance
	Velká dobročinná díla > SPA- malá a přehledná osobní



  

Činnost
	Expert na umísťování k cizím a několikanásobné opatrovnictví

Pomáhá všem osobám, které někoho opatrují

 Porozumění                                                                                   
              organizace sobě
                       samé                                                                                                
Nebyrokratická                                                                                    
	Efektivní
	Občanský charakter, 

              dobrovolná práce
	Malá a kompetentní



Cílové skupiny
Zvláště důležité jsou pro SPA
	Oblastní spolky  > neboť společně jsme silní

Odborníci/Úřady > efektivní, kompetentní poradci
	Dárci/Mecenáši > zde jsou mé peníze investovány

smysluplně, zde mohu pomoci dětem



K designu náleží všechna tvůrčí opatření, od hlaviček dopisu přes vzhled místnosti až k architektuře.

Oblast komunikace zahrnuje všechna komunikační opatření organizace jako jsou oběžníky, výroční zpráva, tištěné výrobky atd.

Chování (Behavior) organizace vyplývá z chování pracovníků uvnitř i navenek a z chování členů. Špinavé, popraskané dodávkové auto malířského mistra má vliv také na image malířského řemesla. Souvislosti mezi CI a COOPI jsou znázorněny na obrázku 67. 

Závěrem je třeba konstatovat, že tato opatření CI/COOPI jsou sice pro tvorbu kladného image NO důležité, avšak právě tak jejich činnost (obsah, kvalita, užitek) mají podstatný vliv na vnímání NO "zvenku". Průpovídku "reklama sama o sobě nestačí, produkt s ní musí ladit!" lze na NO bezprostředně přenést. Konečně budeme stále zaměřeni (také) na to, co konkrétně pro své členy a klienty děláme, nezávisle na tom, jak o tom komunikujeme. 

Pozice 6   Specifikování oblastí využití marketingu

Na základě dosavadních kroků dle našeho seznamu nyní určíme, v jakých oblastech plánovaně využíváme marketing, to znamená, ke kterým směnným partnerům zapustíme "marketingový můstek". Toto je vedle celkového zařazení ústřední částí marketingového konceptu. 

Analogicky k směnným vztahům NO rozlišujeme mezi okruhy využití marketingu ve vnější (vstup a výstup) oblasti a vnitřní oblasti. Seznam všech možných oblastí využití marketingu jsme představili na předním místě obrázku 62. 

Okruhy využití marketingu , které jsou pro jednotlivé NO relevantní, je třeba určit na základě individuálně stanovených hlavních marketingových zásad, celkového zařazení a marketingových úkolů, které je nutné vyřešit. Současně musí být pro každou oblast využití formulovány cíle a zásady, případně priority, které platí jako závazné normy (a) pro dílčí marketingové koncepty (např. koncept fundraisingu), jestliže jsou takové žádoucí, nebo (b)  pro marketingové plánování, pokud se NO omezuje celkovým konceptem marketingu. 

Oblasti využití jsou tématem části III./2.3.2 a násl. 


Obrázek 67: Souvislost mezi CI/COOPI a image

CI=Corporate Identity (organizační identita)
Identita provozu svazu a orgánů

COOPI= Cooperative Identity (kooperační identita)
Skupinová identita
CI
COOPI
Corporate Design
Cooperative Design
Corporate Communications
Cooperative Communications
Chování spolupracovníků/občanů
Chování členů

tvoří identitu/image

Corporate/Cooperative Image
u transakčních partnerů/okolí
u členů/spolupracovníků
věrohodnost, důvěra
přijetí, náklonnost
integrace, kooperace,
vědomí My, motivace



Pozice 7   Organizace marketingu

Z hlediska organizace je třeba stanovit, která místa, orgány zodpovídají za marketingová rozhodnutí a aktivity. Musí být principiálně ujasněno, zda je třeba zřídit marketingová místa ve štábních nebo vedoucích funkcích. V organizacích poskytujících služby je centralizování marketingu do oddělení mnohem obtížnější, než např. v sektoru spotřebního zboží. Přesto je účelné, když se "někdo" stará o činnost a komunikaci, poradensky a koordinačně působí na NO zevnitř a dbá o určité úkoly jako jsou opatření CI, styk s veřejností, interní komunikace, reklama na služby atd., resp. je koordinuje. Navíc se má toto místo/oddělení  starat o interní marketing a převod marketingu do celé organizace. 


Pozice 8   Priority, okamžitá opatření

Celkový marketingový koncept se zpravidla formuluje jednou za čtyři až šest let. Čím více inovační prvky obsahuje, tím je důležitější v závěru stanovit také priority realizace pro operativní plánování. Za druhé může analýza objevit slabé stránky a problémy, které musí být - na základě konceptu- prostřednictvím okamžitých opatření neprodleně odstraněny.   

Tento seznam dává NO k ruce vodítko pro vypracování celkového marketingového konceptu. Jádrem tohoto konceptu musí ze zásady být stanovení a definování oblastí využití marketingu. Ty budou popsány v následujících odstavcích 2.3.2 až 2.3.6. 


2.3.2  Marketing obstarávání

Úkoly obstarávání vznikají ve vnější oblasti (trhy) a vnitřní oblasti (členové). 

1)  Vnější oblast
V oblasti vstupu/marketingu obstarávání hraje dominantní roli dimenze komunikace. Jednotlivé marketingové aktivity jsou velmi silně založeny na komunikativních opatřeních (např. marketing členů/občanů, fundraising), zatímco jiné oblasti obstarávání (jako např. personál) jsou primárně pokryty jinými "naukami" (např. personalistika), proto je možné marketingu přičíst pouze komunikační rovinu obstarávání (např. inzerce volných pracovních míst). (To nevylučuje, že marketing podstatně spoluutváří také profily požadavků, např. pro  spolupracovníky v poskytování služeb.)

a)   Členové, milicionáři:
V mnoha NO hraje marketing členů důležitou roli. Přestárlost členů, restrukturalizace v oboru, nespokojenost a jiné důvody vedou běžně k odchodu. Proto je žádoucí nepřetržité obstarávání nových členů. Pro mnohé NO znamená vysoký počet členů také zvýšenou reprezentativnost a/nebo zesílenou tržní a jednací moc. 

Získávání nových členů se musí zvláště ve svépomocných NO zaměřit na mnohotvárnost rolí, jejíž vnímání je od členů principiálně očekáváno (viz obrázek 70). Zájemci (také členové)  stále více kladou otázky po užitku ve srovnání s náklady (příspěvky). Jak bude nutné ukázat v části 3.2.2., je apelování na solidaritu a společenské statky pouze "slabým" popudem ke vstupu, protože jejich užitek pro jednotlivce je malý až necitelný, takže je nutné klást při náboru důraz na individuální, pro členy bezprostředně zakusitelné služby. V malých svazech, např. v hospodářství, ale také v politických stranách a kulturních organizacích může být osobní oslovení a přesvědčování zájemců zdaleka nejúspěšnější náborovou metodou. 

V ne-členských  NO (nadace) nastupuje na místo získávání členů pro orgány nábor milicionářek a milicionářů. Ale také ve svazech se čestní úředníci (např. prezident) ve vzrůstající míře rekrutují z externistů. Je třeba vyhledávat zájemce na základě profilu požadavků  a přesvědčovat je k přijetí čestného úřadu a s ním spojené odpovědnosti. Ve spolcích/svazech je nábor milicionářů počítán do interní oblasti. 

b)   Finanční prostředky:
Obstarávání finančních prostředků vyžaduje zvláště v oblasti fundraisingu dovedné využívání marketingových nástrojů. 

Jde o to, opatřit především na trhu darů prostřednictvím Direct Mailingu (hromadný výraz pro prosebné dopisy obyvatelstvu nebo "opečovávané" základně dárců)  prostředky pro činnost NO obecně nebo na určitý účel. Fundraising dnes musí být- při stále se zmenšujícím trhu- provozován velmi systematicky, aby byl úspěšný. 

V posledních letech získal sponzoring na důležitosti, resp. po sportu vstoupil také do sociální oblasti a oblasti kultury. Ziskové podniky se smluvně zavazují k podpoře NO, pokud za to ve svých "manifestacích" zdůrazní jméno poskytovatele peněz. 

Státní dotace jsou zase často dosažitelné pouze prostřednictvím trvalého lobbismu za odpovídající zákony nebo potřebují- např. pro financování projektů- intenzivní vyjednávání na bázi věcného přesvědčování. V oblasti veřejného financování (stát, sociální zabezpečení) jsou vytvářeny nové systémy odměn.  V rámci New Public Managementu uzavírají NO se státem smlouvy o poskytování služeb, které jsou financovány ze státního rozpočtu. Tento přechod od řízení vstupů (financování ze zdrojů, vyrovnávání deficitu) k řízení výstupů (služeb) od NO vyžaduje značný rozvoj v oblastech řízení kvality a kontroly, aby dostály požadavkům poskytovatele peněz. 

c)   Personál:
Personální marketing se obsahově opírá o popisy míst, profily požadavků a nabídku jmenovacích a pracovních podmínek. Jeho úkolem je komunikativní realizace těchto obsahů a zprostředkování popsaného hierarchického zařazení NO zájemcům na trhu práce. Ideová orientace, image a stanovené síle NO přitom mohou být tak atraktivní, že jsou zájemci svolní, pro "dobrou věc" místo přijmout  i za podmínek, které neodpovídají trhu. 

d)   Dobrovolní pomocníci:
Také dobrovolní pomocníci jsou sociálními NO nabíráni na trhu, přičemž hrají roli podobné podněty jako u zaměstnaného personálu, s výjimkou (nerelevantních) podmínek zaměstnání. Hovoří se zde o darování času, v protikladu k daru peněžnímu, k němuž mají být zájemci přiměni. 


2)   Vnitřní oblast

a)   Informace:
Opatřování si informací členy jakož i jejich zpracování a šíření je pro mnohé svazy důležitou servisní funkcí (např. vydání oborové statistiky). 

b)   Finanční prostředky/Příspěvky:
Zde se může jednat o všeobecné členské příspěvky nebo finanční prostředky pro specifické akce (účelově vázané zvláštní příspěvky/poplatky).

c)   Spolupráce/Know-how:
Existence NO vyžaduje spolupráci členů v orgánech, komisích a výborech, částečně také jako dobrovolných pomocníků. Nalézání a motivování schopných osob pro tuto miliční práci představuje důležitý úkol, k němuž podstatně přispívá také marketing (komunikace). 

d)   Stand-By-Lobbying 
Úspěšné lobbismus nevyžaduje pouze permanentní monitorování, nýbrž obvykle také výměnu informací s vlastní základnou, aby si obstaralo názory pro plánované aktivity lobbismu. 

e)    Nitroorganizační bargaining 
 Předpokladem úspěšného jednání mezi dvěma svazy je nalezení konsenzu uvnitř vlastní skupiny. Tento nitroorganizační bargaining je třeba vymezit vůči meziorganizačnímu bargainingu. 

2.3.3   Zastupování zájmů v širším smyslu (oblast výstupu)

1)  Vztahy k veřejnosti
Bez aktivních Public Relations se NO sotva obejde, i když jde třeba jen o místní spolek nebo menší nadaci. I ony jsou odkázány na dobrou vůli svého nejbližšího okolí, musí  tedy o svou image vědomě a systematicky pečovat.

Styk s veřejností proto slouží dosahování přijetí NO samotné nebo- máme-li na mysli COOPI- celého oboru či celého (dobročinného) "koncernu". Práce médií je však také využívána jako útočný zákrok v rámci lobbovacích akcí v procesech kolektivního bargainingu a v tomto případě patří do marketingového mixu NO (viz níže). Výstižným příkladem zde jsou volební a hlasovací kampaně při politických (národních) rozhodnutích. 

2)   Sociální marketing
Sociální marketing znamená marketing "nadřazených" idejí. NO se zasazuje například za "nekouření", "prevenci AIDS" atd., tedy za cíle, které jsou v zájmu veřejnosti nebo určité cílové skupiny. Média a komunikace jsou přitom ústředním bodem. S jejich pomocí mají být ovlivňovány nebo dokonce měněny postoje (např. vůči menšinám) a způsoby chování (např. respektování rychlostních omezení). 

3)   Vztahy k politickému systému (Lobbismus- Lobbying- pozn. překl.)
Ovlivňování politického systému (lobbismus) je důležitým úkolem NO. Jednotliví členové zde bývají často bezmocní, jako partner v jednání je uznáván pouze svaz. Ala také nečlenské NO se musí starat o státní rámcové podmínky a politické aktivity, které jsou pro ně relevantní, a snažit se v zájmu svých klientů (např. postižení) ovlivňovat politická rozhodnutí. 

Úspěšný lobbismus spočívá ve třech prvcích: 

a)  Na nepřetržitých osobních vztazích k kompetentním osobám ve správě a politice. Pouze dlouhodobá základna pro důvěru je potenciálem, který může být v případě potřeby požadován. 

b)    Správní orgány jsou ve vysoce diferencovaných průmyslových společnostech ve velké míře odkázáni na expertní moc lobbistů resp. jejich organizací. NO disponují informacemi a know-how, které jsou nezbytné pro vypracování alternativ rozhodnutí, které budou v souladu s cílem. 

c)   V politických rozhodovacích procesech hraje svou roli moc NO při ovlivňování  a prosazování (vztahy s parlamentem, finanční sála pro mediální práci, ve Švýcarsku schopnost referenda). 

Na moc svazů ("stát svazů") je pohlíženo stále kritičtěji, dnes ani v budoucnu ji však nejspíš nebude možné od politiky odmyslet. 


4)   Nitroorganizační bargaining 
Vyjednávání se svazy "protistrany", například mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, je ústředním úkolem svazu. Prostřednictvím společně vypracovaných smluv se stanovují závazné norma pravidla pro chování partnerských organizací a jejich členů. Takové smlouvy jsou uzavírány také mezi svazy dodavatelů a odběratelů (např. řemeslo, živnost.)

Do tohoto bargainingového procesu vstupují svazy dobrovolně pouze tehdy, pokud obsahuje oboustranný zájem (např. na pracovním smíru), přičemž si tisková a bojová opatření (bojkot, stávka, výluka) mají vynutit nejen jednání, nýbrž také jeho výsledky. Jestliže taktika, obratnost a přesvědčovací síla (podepřená solidními, průhlednými informacemi) hrají v procesu vyjednávání podstatnou roli, pak je prosazení smluvených norem a pravidel uvnitř svazu obtížným komunikačním problémem (přesvědčování, ospravedlňování výsledků jednání) a závisí na možných sankcích vůči členům při jejich nedodržování. 


2.3.4   Vlastní marketing

1)  Cíl a obsah
Pod pojmem vlastní marketing rozumíme marketingové aktivity v interní oblasti. Za prvé jde o to, využít uvnitř NO metody, aktivity a způsoby chování, které byly v rámci marketingu vyvinuty  (interní marketing a převod marketingu do veškerých organizačních článků NO). Za druhé je třeba uvést do praxe marketingové komunikační techniky, aby pro NO udržovaly členy, pracovníky a dobrovolné pomocníky a podporovaly u všech členů organizace chování, které je zaměřeno marketingově. 

a)   Interní marketing:
NO mají charakter organizací poskytujících služby. Podpora hotovosti k poskytování služeb u všech pracovníků musí být hlavním posláním interního marketingu. To zahrnuje vědomé ovlivňování chování pracovníků, aby byla zvyšována kompetentnost k plnění služeb a tím i podpořena marketingová orientace. Interní marketing se tak stává nezbytnou součástí managementu kvality. Struktury, procesy a chování osob se musí důsledně zaměřovat na potřeby členů-klientů, přičemž výkon služeb a jeho organizační rámcové podmínky mají současně "stimulovat" spokojenost pracovníků. Interní marketing jako "péče" o odběratele služeb i pracovníky se tím vztahuje na milicionáře a dobrovolné pomocníky právě tak jako na zaměstnaný personál. 

b)   Péče o členy:
Marketing členů NO se nesmí omezovat pouze na nové členy, je třeba zrovna tak "pečovat" i o dosavadní členy a neustále je přesvědčovat o užitku členství a přijatých usnesení. Interní komunikace, ale i osobní docházka členů se stává velmi významnou. 

c)   Převod marketingu (ve víceúrovňových NO):
Nemá žádný užitek, pokud ústředí vyvine inteligentní marketingové koncepty, které pak někam založí. Realizace marketingu je v mnoha případech odkázána na spolupráci zemských/kantonálních organizací nebo regionálních spolků. Často se jedná o převod marketingu až k jednotlivému členu, když například v rámci náboru učňů řemeslnického svazu učení nabízí jednotlivý člen a vyvěšuje plakáty svazu ve svém podniku. Tomuto převodu marketingu je proto třeba věnovat velkou pozornost. Jemu přísluší rozhodující význam pro CI/COOPI celé organizace. 


2.3.5   Marketing jako realizace poslání (oblast výstupu)

Do tohoto oddílu náleží marketingové úkoly, které svaz řeší za své členy, například organizace veletrhu. 

Také v oblasti komunikace svazy často plní úkoly svých členů, například ve formě společné propagace produktů nebo jako prezentace image, aby ovlivnily tržní podmínky ve prospěch svých členů. 







2.3.6   Marketing služeb

1)   Zvláštnosti služeb
Služby vykazují- jak jsme vysvětlili v části II./2.3- oproti materiálním spotřebním statkům zvláštní vlastnosti, znaky. Ráz nehmotnosti a celkovosti má rozhodující vliv na poskytování služeb, čehož se zde musíme ještě jednou krátce přidržet:

a)  NO musí nejprve zajistit hotovost ke služebním výkonům (personál, finance, infrastruktura), než může poskytovat plnění (viz"logika orientovaná na zdroje" na obrázku 14). 

b)  Kvalita služeb závisí především na schopnostech a motivace servisního personálu. NO si tedy může dělat reklamu pouze prostřednictvím dostupného know-how a kladných referencí dřívějších klientů, nikoli "produktem" samotným.  

c)    Odběratel (člen, klient) musí být nejprve přesvědčen o tom, aby sám sebe jako takzvaný externí faktor zapojil do služebního procesu. Do procesu vstupuje s určitými očekáváními, jejichž (ne)naplnění může vnímat, zakusit teprve v jeho průběhu. 

Na těchto vlastnostech musí NO stavět a utvářet  své nabídky a "produkci". Přitom jsme NO jako takovou označili jako organizaci orientovanou na poskytování služeb. Také společenské statky jako společné zastupování zájmů mají charakter služeb a řídí se výše uvedenou logikou. V dalším textu budou však míněny pouze individuální služby členům/klientům/třetím osobám, které příjemci využívají individuálně a bezprostředně. Mimoto v této oblasti plnění jednají NO často na trzích za konkurenčních podmínek a jsou pověřeny tyto "produkty" ekonomicky samostatně prodat. 

2)   Služby členům (vnitřní oblast)
Poskytování služeb členům je klíčovým úkolem svépomocných NO. Těsný členský vztah umožňuje rozvíjet služby, které jsou plně ospravedlněny potřebami. Služby NO často vykazují monopolní charakter (např. srovnávání provozů, oborová statistika). Služby mohou být nabízeny za tržní nebo vyšší ceny, aby organizace sehnala pokud možno mnoho prostředků, které mohou být použity například pro dotování společenských statků. Naopak mohou být služby nabízeny se slevou, přičemž člověk přidá jiné finanční prostředky na nepokryté náklady (tzv. meritorní výkony). Obojí se označuje jako interní subvencování. 

3)   Služby orientované na třetí osoby, klienty (vnější oblast)
Konkurenceschopné služby jsou odevzdávají svépomocné NO dle své politiky také ne-členům, třetím osobám. Většinou za ně požadují tržní ceny, určitě však vyšší, než jsou požadovány od členů. Pokud tento obchod službami dosáhne většího rozměru, bývají takové divize z NO vyčleněny jako samostatné dceřiné společnosti v právní formě akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezením. Za to se vedle tržní orientace přimlouvají také daňové požadavky a předpisy (Německo). Tato tržně orientovaná nabídka se ostatně dalekosáhle vymyká demokraticky-politickému vedení prostřednictvím zastupitelských orgánů, vedoucí občanský orgán vykonává funkci dohlížecí/správní rady. 

Charitativní organizace poskytují služby potřebným bez úhrady. Financování se děje prostřednictvím přijímaní darů, subvencí, odměn za poskytnuté služby (např. sociální zabezpečení) a jiných příspěvků. Pro NO orientované na pomoc třetím osobám a pohybující se ve zdravotní a sociální oblasti (obecně prospěšná zařízení) představují služby klientům (např. staří lidé) hlavní účel. V této oblasti v podstatné míře působí státní řídící mechanismy. NO, stát a sociální pojišťovny dojednávají smlouvy o výkonu (se státním rozpočtem) a/nebo fixní tarify odměn za jasně definované výkony. 

Zásady a pokyny pro plnění marketingových úkolů musí být celkově stanoveny v rovině marketingového konceptu. Tento celkový marketingový koncept je třeba- podle velikosti a mnohotvárnosti NO- pro jednotlivé oblasti konkretizovat v rámci dílčích konceptů (např. pro fundraising, lobbismus, služební výkony). Koncepty je v této souvislosti nutné uskutečňovat v rovině operativního a dispozičního plánování. 


2.4   Operativní marketingové plánování

2.4.1   Od konceptu k plánování

V naší logice plánování vymezujeme koncepty jako zásadní výroky o ohraničeném okruhu úloh, které jsou dlouhodobě platné a systematické. Popsali jsme celkový koncept marketingového managementu a vysvětlili, že má být-je-li to žádoucí- rozvětven do dílčích konceptů, přičemž však i ony mají ještě konceptuální ráz. 

Aby NO postoupily ke konkrétním marketingovým aktivitám, potřebují v dalším kroku podrobné plánování. To se děje pro jednotlivé oblasti využití marketingu a utváření CI/COOPI. Na operativní úrovni je třeba se zaměřit na časový horizont od dvou do tří let, je nutné definovat a ustanovit střednědobé projekty, programy a akce. Tyto "rozvrhy jednání" přecházejí v dispozičním plánování (jeden rok a méně) ke konkrétnímu uskutečnění a provedení. Při této postupné konkretizaci je třeba neustále zajišťovat, aby byly respektovány koncepční zásady a zachovávána přijatá rámcová rozhodnutí. Jenom tak má strategicky koncepční orientace vůbec smysl. Bylo by jej třeba upravit resp. přizpůsobit, pokud by se do operativně-dispoziční oblasti vnutily zásadně nové poznatky o změnách v okolí nebo neuskutečnitelnosti. 


2.4.2   Sled marketingového plánování

V rámci operativně-dispozičního plánování pracujeme se standardní posloupností, která probíhá v následujících krocích:

1)  Marketingová informace

Vypracování ideálů a marketingového konceptu(ů) již předcházela fáze analýzy. V důsledku toho jsou již k dispozici informace o rozvoji polí/trhů a vnitřních silných/slabých stránkách NO. Ty je třeba, cíleně pro rozdílné oblasti využití, dle okolností prohloubit prostřednictvím dalšího průzkumu trhu, dotazování se členů či klientů a interních analýz. Krom toho lze získat důležité informace z detailní analýzy dosavadních služebních procesů. 

2)   Stanovení oblastních cílů

Jakých účinků má být ve prospěch členů/klientů dosaženo, jaký užitek má činnost přinést? Zde se jedná o určování oblastních cílů resp. cílových směrů (např. "získat více členů"), které je nakonec třeba specifikovat s ohledem na cílové skupiny. 

3)   Segmentace marketingu

Podle oblasti využití je okruh adresátů plnění velmi heterogenní, v rozdílných skupinách vznikají diferencované potřeby a očekávání. Proto je nutné rozdělit celek trhu na co možná nejhomogennější cílové skupiny, na něž je možné optimálně zaměřit marketingové nástroje. 

4)   Marketingové směnné systémy 

Hrubý rastr vztahů ke směnným partnerům vytvořený pro celkový marketingový koncept je třeba konkretizovat s ohledem na oblastní specifika, doplnit o mechanismy řízení a dát do vztahu s možnými nástroji marketingu. 

5)   Zařazení činnosti, nabídky

Celkové zařazení NO , které bylo provedeno v koncepční rovině, si sice ponechává svou platnost, musí však být vytříbeno pro jednotlivé nabídky, pro specifický předmět jednání (zařazení produktu/činnosti). 

6)   Marketingový mix
Tímto krokem se budeme zabývat v následující části III./2.4.3. 

7)   Organizace marketingu

Pokud to nevyplývá ze struktury stanovené v konceptu a není to např. svěřeno externímu marketingovému odborníkovi, je nutné zorganizovat plnění konkrétních marketingových úkolů. Zvláště v případě nových nebo modifikovaných aktivit je třeba formovat procesy přinášení služeb se zaměřením na kvalitu. 

8)   Marketingový rozpočet

Pro opatření, která byla stanovena v jednotlivých oblastech, musí být sestaven rozpočet, eventuálně přizpůsobit mix dostupným prostředkům. 

9)   Marketingová kontrola

Je nutné stanovit, co je třeba během a po realizaci opatření kontrolovat. K tomu patří dodržování standardů kvality, dosahování cílů a spokojenost resp. přijetí účastníků a postižených. Často je nutné definovat a přezkoušet indikátory pro měření úspěšnosti, které jsou pro jednotlivé oblasti specifické.

10)   Definitivní stanovení obsahu plánování

Poté, co byly vymyšleny možné nástroje kontroly, je smysluplné, shrnout pro každý bod plánu přijatá opatření a zvolené nástroje. Tím mají být přehledně a zhuštěně zachycena přijatá rozhodnutí. 


2.4.3   Mix marketingu NO: Marketingové nástroje

K nástrojům marketingu, které jsou v našem modelu využívány (obrázek 68), náleží v prvé řadě čtyři klasické základní nástroje (čtyři "P") marketingu ziskových organizací: 

1)  Produkt

2)  Propagace (angl. Promotion- pozn. překl.) (veškerá komunikace)

3)  Cena (něm. Preis- pozn.překl.)

4)  "Místo" (angl. Place- pozn. překl.) (distribuce, místo poskytování služeb)

Tyto nástroje však musí být specificky přizpůsobeny pro využití v NO a zčásti silně modifikovány:

1)  Produkt:  Protože v NO především nabízíme služby, které se skládají ze svazku výkonů, hovoříme místo produktu o performanci, která zahrnuje celkový mix produkovaných služeb. 

2)   Propagace (komunikace): Také tento nástroj je třeba podstatně přizpůsobit rázu statků NO, resp. komunikace v jednotlivých oblastech získává jiný, vyšší význam než má pouhá "reklama". 

Styk s veřejností/Public Relations (PR): Nástroje reklamy a PR mají pro podniky a NO přesně opačný význam. Řešení nadřazených úkolů PR jsou příkladně přenášeny z podniků na svazy. Tyto odvozené úkoly jsou důležitým základem oprávněnosti existence NO. O striktní rozlišování mezi reklamou (pro produkty) a PR (pro instituce), které je v marketingu podniků (po právu) vytyčeno, se v oblasti NO neusiluje. 

3)   Cena: V NO známe vedle tržních cen další důležité finanční prostředky (poplatky, příspěvky, dary). Cenová politika tím získala ve srovnání s obchodním marketingem další jednotnou dimenzi a stává se tak "mixem financování". 

4)   Místo: Při distribuci má význam především místo přinášení služeb- centrální nebo decentralizované- a tím vzdálenost od člena/klienta. Nástroj "místo" však v marketingu služeb obdržel ještě jednu další dimenzi, neboť okolí služeb je pro utváření výkonů velmi důležité: vzhled prostředí příjmu, čekárny, vytváření příjemné pracovní atmosféry prostřednictvím uspořádání místnosti/zařízení, servisní koutek atd. 

Vedle těchto "klasických" nástrojů marketingu zahrnuje naše zásoba marketingových nástrojů navíc:

	"Lidi" (People- pozn.překl.)


	"Politiku" 

Marketingový nástroj "lidé" má objasnit, že NO mají jako organizace poskytující služby a často člensky organizované útvary zpracovat následující tři skupiny osob se specifickými nástroji podnětu a příspěvku: 


a)  Pracovníci
V rámci procesu poskytování služeb se přímo podílejí na produkci výkon. Proto musí být trvale ovlivňována pohotovost k výkonům, kompetentnost k výkonům a provedení. 

b)  Odběratelé služeb
Podle druhu služby je odběratele služeb nutné více či méně intenzivně zapojit do služebního procesu. Proto musí být odběratel služby během celkového procesu vytváření služby kladně motivován. 

c)  Členové
Od členů, milicionářů a dobrovolných pomocníků jsou požadovány výkony/příspěvky různých forem. Proto musí být prostřednictvím tzv. systémů podnětu a příspěvku motivováni. 

Zejména systémy podnětu a příspěvku jsou využívány například v oblastech členského marketingu, fundraisingu, kolektivního bargainingu. Princip podnětu a příspěvku však v jádře platí pro veškeré směnné vztahy. 

Nástroj "politika" poukazuje na to,  že NO pracují v rámci politických systémů a k jejich ovlivňování potřebují specifické interakční nástroje. Právě ovlivňování politických systémů není pro jednotlivou organizaci/osobu možné vůbec nebo pouze v omezené míře a je proto přenecháváno kooperaci (NO).

Pro doplnění je třeba poukázat na to, že komunikace a "politika" musí být chápány jako nástroje marketingového mixu tehdy, pokud jsou vedle jiných nástrojů využívány jako krycí opatření. Mimoto však mají také význam vlastní oblasti využití marketingu, "samostatné" činnosti NPO (podle části III./2.3.3). 





Obrázek 68: Prvky marketingového mixu v oblasti NO
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Pro každý jednotlivý marketingový nástroj byly vypracovány seznamy využití. Přitom musely být pro jednotlivé dílčí marketingové oblasti (jako fundraising, lobbismus) zpracovány doplňkové poznatky, protože vědění, kterým disponuje marketing ziskových organizací, pro řešení problémů, jež vznikají v praxi NO, nestačí. 

Toto poslední konstatování je třeba ke konci našeho modelu marketingu pro NO ještě jednou potvrdit: 

Marketing ziskových organizací je pramenem, z něhož můžeme či musíme čerpat mnohé poznatky a metody. Ale teprve podstatnou selekcí, "přehodnocením", přizpůsobením a doplněním se marketing stává konceptem a souborem nástrojů zajišťujícím úspěšnost, které jsou NO přiměřené a pro ně nezbytné. 

Odkaz k literatuře: Prohloubený teoretický i praktický výklad marketingu najdete v očekávaném dílu Freiburského modelu managementu: Purtschert, Robert, Marketing pro svazy a další neziskové organizace (Marketing für Verbände und weitere Nonprofit-Organisationen -pozn. překl.), Bern/Stuttgart/Vídeň: Nakladatelství Paul Haupt, 2001. 













3     Management zdrojů

3.1   Základy

Výchozím bodem našich úvah je opět rozčlenění NO resp. jejích směnných vztahů na oblast vstupu, výstupu a vnitřní oblast, které bylo použito v managementu marketingu. V tomto smyslu jde o zdroje, které je nutné ve vnitřní oblasti a oblasti vstupu opatřovat a během poskytování plnění a ve vnitřní administrativě využívat  ("upotřebit"), pečovat o ně a spravovat je. 

Zdroje jsou obecně potenciálem, prostředkem (nástrojem), s jehož pomocí jsou plněny úkoly NO. Proto je třeba pojmově navázat na nauky o národním a podnikovém hospodářství. Ty hovoří primárně o produkčních faktorech a omezují tento pojem pouze na ony statky, které musí být opatřovány na trzích (v oblasti vstupu; půda, kapitál, práce, podnikatelské výkony). Tyto faktory jsou- třebaže v odlišném rozsahu a s částečně obměněným resp. rozšířeným obsahem- relevantní také pro NO. Zde budeme považovat pojmy "produkční faktory" a "provozní prostředky" za přibližně identické. Obecná nauka o podnikovém hospodářství naproti tomu počítá k provozním prostředkům pouze potenciály vztažené k objektu, takzvaný věcný kapitál, tedy zdroje, které označujeme jako hmotné prostředky (zařízení, stroje, přístroje atd.). Proto náleží také pro nás zejména produkční faktor "člověk" a finanční prostředky k provozním prostředkům. Níže (část III./3.7) přistoupíme blíže k zvláštnímu postavení kooperací, které NO přijala (plnění úkolů ve spolupráci s jinými NO). V této třetí kapitole celkově pojednáme oblast obstarávání NO. 

Konečně je třeba provést širší vymezení vůči managementu marketingu. Tam jsme popsali oblast využití "marketingu obstarávání", pojednali jsme tedy právě aspekt opatřování zdrojů, totiž jejich komunikativní rozměr. V důsledku toho konstatujeme, že bude třeba v předloženém odstavci rozebrat  věcně-obsahový aspekt zdrojů, oproti marketingu jej doplnit a pokrýt problém komunikačního "vystoupení z trhu". To typicky platí např. pro zdroje členů, milicionářů, spolupracovníků, dobrovolných pomocníků, zčásti také pro finanční prostředky. Právě u posledně zmíněného- jako např. ve fundraisingu (opatřování darů)- může mít komunikace natolik ústřední význam, že se prakticky celá oblast zdrojů smysluplně pojednává v rámci marketingu. 

Na Obrázku 69 ještě jednou poskytujeme přehled komponentů/prvků managementu zdrojů, doplněný o formulaci cílů, které NO v jednotlivých oblastech zdrojů obecně sledují. 

Tato formulace cílů ukazuje pro oblast obstarávání problematiku, která diametrálně odporuje oblasti marketingu. V marketingu důsledně vycházíme z orientace navenek a utváříme své výkony a komunikaci podle potřeb a očekávání našich směnných partnerů (členové, klienti, třetí osoby). Jinak je tomu při opatřování zdrojů. Zde se ptáme: Jaké zdroje potřebujeme a v jaké kvantitě, kvalitě a časové lhůtě, abychom mohli plnit své úkoly? Podle toho definujeme své očekávání, svou potřebu (např. prostřednictvím profilů požadavků pro milicionáře a pracovníky) a na "trhu" potom hledáme odpovídající potenciály. Teprve tehdy, když se svou potřebou vstoupíme na "trhy", přichází opět k užitku marketingová orientace, protože nyní naproti tomu musíme "dodavatele" (zdrojů) "oslovit" tím způsobem, že přistoupíme na jejich potřeby a očekávání. 

V následujících odstavcích popíšeme v základních rysech jednotlivé oblasti zdrojů. Poukazujeme však na to, že se soustředíme na aspekty specifické pro NO, pojednáme tedy především ony provozní prostředky, které nejsou v naprosto rovnocenné míře předmětem nauky o podnikovém hospodářství (např. personalistika). Kvůli omezenosti na oblast obstarávání zde nebudou rozebírány ony "schopnosti", které jsou rovněž označovány jako zdroje a které si NO musí v rámci interních procesů sama vypracovat a rozvíjet. K tomu patří zvláště zdroje "vědění" (viz část II./2.5.2) jakož i strategické potenciály úspěchu (viz část III./1.3.3), které mají být rovněž chápány jako zdroje, a základní nebo klíčové schopnosti (viz část III./1.1.3). 


3.2   Členové

V kapitole I./1 jsme rozlišili mezi svépomocnými NO a NO orientovanými na třetí osoby, přičemž jsou u druhé skupiny možné jak členské tak nadační struktury. Následující výklad se bude zabývat především aspekty svépomocných NO a mnohotvárností rolí jejich členů. Témata "opatřování" a využívání členů platí rovněž pro členské NO orientované na třetí osoby, nikoli však výroky o celkové oblasti výkonů se členy coby adresanty. Naproti tomu zase úvahy o osobách činných v čestných úřadech a miličním systému platí pro všechny NO. 

Obrázek 69: Management zdrojů, prvky a cíle
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U členů a na trzích opatřovat a efektivně spravovat finanční prostředky, které jsou žádoucí pro "odškodnění" potřebných a nasazených zdrojů
 


Výhodně opatřovat, efektivně využívat a udržovat věcné objekty, které jsou žádoucí pro plnění úkolů



Ve spolupráci s jinými NO v rámci společné instituce efektněji a efektivněji  zpracovávat totožné zájmy a dílčí úkoly



Vyjdeme z rozdílných rolí (funkcí), kterých mohou resp. musí dbát členové ve svépomocné NO, a opřeme se přitom o členění rolí z obrázku 70. Tyto role nejprve krátce popíšeme. Nakonec ukážeme, jaké problémy přináší motivování zájemců k přijetí rolí. 


3.2.1   Popis rolí

1)   Člen jako nositel NO

Řády/statuta svépomocných NO zpravidla přesně stanovují, kdo může být přijat za člena. Členské kategorie a podmínky přijetí se odvozují od účelu NO. Plné členství se všemi právy a povinnostmi se přiznává řádným členům. Těmi mohou být osoby (např. odbory, strany) nebo organizace (např. podnikatelské nebo zastřešující svazy), které primárně dbají role nositele NO. Tvoří nejvyšší mocenské a rozhodovací centrum a přímo (na valných hromadách) nebo nepřímo (shromáždění delegátů/vyslanců) rozhodují o zásadních cílech, úkolech/činnostech, zdrojích a strukturách NO. 

Co se týká náboru členů, je třeba odlišit dvě protikladné strategie:

a)  V případě selektivního přijímání členů usiluje NO o status exkluzivního "klubu". Kvalitativní požadavky se nadsazují vysoko, vlastní vstupní bariéry mají zabránit přijetí "kohokoli". 

b)   Jiné NO usilují o co možná nejvyšší organizovanost uvnitř náborové oblasti, aby mohla za skupinu vystupovat co možná nejreprezentativněji a s autoritou. 

Proti tomu mnohé NO otevírají také dalším osobám a organizacím možnost omezeného členství, které zde má být označeno jako mimořádné. Tito členové mají většinou redukovaná práva a povinnosti. Zajímají se o jednotlivé činnosti NO nebo chtějí NO pomáhat a podporovat ji, aniž by však poznali plná práva na spoluúčast nebo museli platit "řádné" příspěvky. 


Obrázek 70: Otázky zájemců po užitku před vstupem do svazu
                    (ilustrace principu podnětu a příspěvku)


Členské role ("příspěvky")


Otázky po užitku ("podněty")



Člen jako nositel NO

	Odpovídají cíle a politika mým zájmům, očekáváním, mohu je podporovat, ztotožnit se s nimi?
	Mohu na členských shromážděních podstatně spoluurčovat zásady, funguje mechanismus demokracie?

Jaké náklady jsou spojeny se vstupem a pozdějším vystoupením?


Člen jako plátce příspěvků

	Jsou roční příspěvky vysoké? Jsou ve srovnání s nabízenými službami oprávněné?

Mohu tyto příspěvky zcela nebo částečně kompenzovat předplacením služeb?



Člen jako 
spoluúčinkující

	Mám naději být zvolen do služebních grémií nebo komisí?
	Poskytnou mi tyto role spoluúčinkujícího moc, prestiž, vliv?
	Funguje v těchto grémiích kolegialita?
	Mohu se v těchto úřadech naučit něco pro mé ostatní aktivity?



Člen jako postižený výkony

	Jsou vytvářeny žádoucí společenské statky a odpovídají mým zájmům (a ne zájmům jiných členských skupin)?
	Byla by "jízda načerno" prospěšnější?



Člen jako odběratel služeb

	Jaký užitek mi přinesou individuální statky (služby)?
	Jsou-li to vskutku selektivní podněty, obdržím je také jako ne-člen, nebo jsou lepší nabídky konkurence?



Člen jako vykonavatel norem

	Jsem připravený podrobit se existujícím a budoucím usnesením, pravidlům?

Jsou povinnosti únosné?
S jakými sankcemi mám počítat při neuposlechnutí? 


V rámci vymezení je třeba jmenovat ještě ne-členy. Jsou to osoby, organizace, podniky nebo domácnosti, které by sice s ohledem na účel svazu a statutární definici náborové oblasti chtěly být členy, které však z nějakého důvodu do svazu nikdy nevstoupí. Všechny ostatní ekonomické subjekty, které se ze zásady nechtějí stát členy, označujeme jako třetí osoby. Pro NO mohou mít význam jako plátce (dárce) nebo jako odběratel výkonů (prodávaných služeb). 

U mnoha členských organizací orientovaných na třetí osoby (např. sociální svazy) je členství většinou definováno velmi otevřeně. Musí získat pokud možno mnoho osob (částečně také organizací), které se s účelem NO mohou ztotožnit a  chtějí jej podporovat. Vedle toho však lze nalézt také spolky, které vědomě provádějí selekci členů a ve svých stanovách/řádech přesně vymezují okruh "žádoucích" členů, například prostřednictvím výčtu spolu-zřizovatelských organizací, kterým přísluší místo na členském shromáždění. Tato omezení praktikují zvláště spolky zřizovatelů zařízení sociálních služeb, např. v dobročinné oblasti. 

2)   Členové jak dodavatelé vstupů

Vstupem do NO přijímají členové určité povinnosti. K tomu patří zejména zařízení členských příspěvků. Z jejich možných charakterů je nutné navrátit je mezi finanční prostředky. Ústřední postavení této vstupní činnosti je doloženo tím, že jejich nezaplacení i přes opakované upomínky je pokládáno za důvod k výluce. 

Mnoho, ne-li většina NO očekává však od svých členů více či méně intenzivní spolupůsobení, co se týká spolupráce. Pomysleme například na spolky pro sport a volný čas, které svůj účel naplní jenom tehdy, když organizování a uskutečňování akce zúčastní několik nebo mnoho členů. Nebo na hospodářské svazy, které očekávají účast svých členů na shromážděních nebo přijímání čestných/miličních úředníků. Ale také na charitativní organizace, výrazně spoléhají na neplacenou spolupráci svých členů jako dobrovolných pomocnic a pomocníků. 

Konečně v hospodářských svazech mají členské závody často také povinnost dodávat ze svých provozů určité informace, které svaz potřebuje pro plnění určitých úkolů (např. zpracování oborové statistiky). 

3)   Členové jako vykonavatelé norem

Členství může zahrnovat také povinnost, dodržovat určité normy, které NO stanovila jako závazné nebo dojednala s jinými organizacemi: Podniky musí poskytovat plnění dojednané v tarifních smlouvách, lékaři, advokáti a jiné samostatně výdělečně činné osoby jsou zavázáni dodržovat zákony profesionální etiky, od členů církví mohou být očekávány určité eticko-morální způsoby chování atd. Nezřídka jsou takové normy podepřeny sankcemi.  Kdo je nedodržuje, může být potrestán, například pokutou nebo vyloučením. 

4)   Členové jako odběratelé služeb

NO naplňují svůj účel prostřednictvím poskytování služeb. Pro svépomocné NO je typická totožnost členů a zákazníků/odběratelů služeb. NO "koná" pro své členy: Alpský klub organizuje horské túry pro své členy, hospodářský klub je vůči svým členům činný jako (částečný) poskytovatel služeb v oblasti informací, poradenství, vzdělávání atd. Závazný odběr pro členy ale existuje jenom ve výjimečných případech, zpravidla se o uplatnění nároků rozhodují dobrovolně, čímž je do NO vnesen prvek trhu. 

5)   Členové jako postižení společenskými statky

Vedle individuálních služeb produkuje většina NO zvláště prostřednictvím výkonu "zastupování zájmů" také společenské statky. NO chce svými aktivitami a akcemi přimět k takovému chování, které je buď jejím členům "ku prospěchu" nebo slouží uskutečnění účelu NO. Čím jsou potřeby a zájmy členů různorodější, tím méně může mít každý člen jistotu, že budou zastupovány právě jeho "preference" a nikoli preference jiných členů. Proto může být člen společenskými statky, které NO produkuje, postižen jak kladně, tak záporně. 

 



3.2.2   Motivace k přijetí rolí

Členství v NO je dobrovolné (hospodářský svaz) nebo povinné (komory). NO s zákonně nařízeným členstvím odpadá problém náboru členů, který má v dobrovolných spolcích rozhodující význam. Ale ani "povinné svazy" se trvale nevyhnou uspokojován potřeb svých členů a budování akceptace či dokonce ztotožňování, protože také ony potřebují pro své fungování vstupy ze strany členů. 

Problém je tedy stejný u všech NO: Platí, že je nutné vytvářet dostatečně atraktivní podněty, aby se potenciální členové "osmělili" ke vstupu do svazu a ve svazu zůstali nebo aby bylo možné přimět zájemce k přijetí miličních úřadů. Z této myšlenky jsme vycházeli při objasňování teorie podnětu a příspěvku na začátku II. části, která je na obrázku 71 ilustrována příkladem hospodářského svazu: NO musí nabídnout "něco", co je adresáty vnímáno jako podnět a přiměje je to k tomu, aby přijali role, které je v NO třeba plnit, a co možná nejintenzivněji jich dbali (tedy poskytovali "příspěvky" v nejširším smyslu). NO musí přitom vycházet z toho, že zájemci, ne-členové nebo členové přemýšlejí o vztahu nákladů a užitku, tedy porovnávají podněty, nabízené NO, a výkony, které musejí přinášet, a pouze v případě kladně hodnoceného prospěchového zůstatku jsou ochotni také poskytovat příspěvky. 

Tento problém motivování k přijetí rolí může nastat na dvou rovinách: 

1)  při tvorbě obsahu podnětu, který je oprávněný potřebami, zájmy či očekáváními

2)  při "prodeji" těchto kladných podnětů zájemcům a členům prostřednictvím účinných komunikačních/propagačních metod a dalším marketingových nástrojů.

Proto musíme za prvé ovládat nástroje marketingu (např. nabídka atraktivních služeb, nábor členů). Za druhé vytvoříme prostřednictvím "interních" tvořivých opatření (např. cíle, struktury, řízení, kultura NO) podněty, které pak opět musí prostřednictvím propagace kladně komunikovat s "vnějškem". Obrázek 71 ukazuje souvislost mezi motivací a typy členů a tvorbu podnětů, které jim odpovídají. 




Obrázek 71: Souvislosti mezi pohnutkami, typy členů a podněty

Pohnutky, motivace členů

Podnět svazu

Typy členů

Účelově-racionální

Materiální potřeby






Vnější motivace

Hmotné podněty

Činnost NO
Naděje něco se naučit a na vliv prostřednictvím
spoluúčinkování 


Identifikační podněty

Účel
Cíle 
Svazová politika

Economic man (člověk ekonomický- pozn. překl.)
"Egoista"








Hledač podpory


Hodnotově-racionální


"Ideové" potřeby







Altruista

   Tradiční
Emocionální
Sociální potřeby


Socio-emoční podněty

Kolegialita, přátelství, uznání, pozornost, respekt, moc


Podnět spoluutváření

Role spoluúčinkujících
Spoluurčování

Social man (člověk sociální- pozn. překl.)


Hodnotově-racionální

Potřeba seberealizace

Vnitřní motivace




Self-actualizing man (člověk seberealizující- pozn. překl.)


Hledač motivace




V této souvislosti je třeba poukázat na takzvanou Olsonovu teorii. Olson tematizoval problém podnětu a příspěvku v souvislosti s černými pasažéry z řad ne-členů (free-rider). Ti přenechávají placení příspěvků a tím financování společenských statků "hloupým" členům. Vždyť oni, ne-členové, mají ze společenských statků, kterých NO dosáhne, úplně stejný prospěch jako členové. Společenské statky jsou definovány právě tím, že z  jejich užívání neplatiči nemohou být vyloučeni. Solidaritu jako vstupní pohnutku hodnotí Olson jako nepatrnou. NO, které jsou konfrontovány s vysokým počtem černých pasažérů (např. odbory, organizace spotřebitelů), musí zapomenout na výzvy k solidárnosti a pokusit se prostřednictvím selektivních podnětů ne-členy do sdružení "nalákat". Selektivní podněty jsou individuální služby monopolního charakteru, které jsou pro (ne-)členy vysoce atraktivní nebo dokonce nezbytné, které jsou však k dostání pouze prostřednictvím členství (vstup a placení příspěvků). Selektivně však mohou působit také sociální či eticko-ideologické podněty. 

Tento Olsonův "mechanismus", i když nebude vždy a všude uskutečněn v jeho tvrdosti a důslednosti, je trvalou připomínkou všem NO, aby stále jednaly na základě myšlenky podnětu a příspěvku a zas a znova vyvíjely monopolní, exkluzivní služby, aby získávaly a udržely si členy a tím i příspěvky.


3.3   Čestní úředníci (milicionáři)

O miliční práci hovoříme tehdy, pokud jsou ženy a muži, ať už to jsou členové nebo ne, dobrovolně k dispozici pro spoluúčast při plnění řídících úkolů NO. Tato činnost v orgánech, komisích, výborech a pracovních skupinách je typická pro svépomocné NO a bude předmětem následujícího výkladu. Všechna tato grémia,  v nichž si členové nebo třetí osoby berou na starost čestné řídící a poradní úkoly, shrneme pod pojmem "miliční systém". Od toho je třeba odlišit dobrovolnickou práci v sociálních institucích, spolcích, církvích atd., kde jsou ženy a muži činní jako pomocnice a pomocníci a poskytují v zájmu NO službu bližním, příp. se prostřednictvím čestné spolupráce  spoluúčastní na naplňování účelu NO (viz část III./3.5). 


3.3.1   Charakteristické znaky pojmu milice

Pojem milice je možné co do ideje popsat pomocí následujících znaků:

1)  Miliční funkce jsou přijímány a vykonávány dobrovolně;

2)  Jsou vnímány jako čestné a zásadně prosté finanční kompenzace nebo výhod;

3)  Miliční práce vyžaduje od milicionáře službu na vedlejší pracovní úvazek nebo mimoprofesní závazek, k němuž zpravidla disponuje obsáhlými odbornými znalostmi nebo dlouholetou zkušeností.

4)  V důsledku toho mohou být milicionáři ve vlastním slova smyslu  označováni jako amatéři (nikoli diletanti). Obětují svůj volný čas něčemu, co dělají rádi. Kvůli jejich omezení, co se týče času, informací  a odborných znalostí, jsou však poškozeni vzhledem k těm, kdo ve stejné NO jako zaměstnanci, spolupracovníci nebo jednatelé pracují na plný úvazek (označujeme je také jako "profesionály"). Přitom je nutné označení milicionáře jako amatéra chápat správně. Omezenost jeho odborných znalostí se týká na výkony poskytované NO, problémů, které se tam řeší. Tak mají např. zemědělec nebo právnička velkou odbornou znalost o svém povolání, ale ve svém profesním sdružení spolu nyní musejí hovořit o vytvoření vzdělávacího kurzu (pedagogické know-how) nebo svazovém časopisu (žurnalistické know-how). Status milicionáře coby amatéra je proto o to nižší, čím více se jeho profesní know-how kryje s problémy, které jsou řešeny v NO. K tomu se krátce dostaneme níže v části 3.2.3 u odchylek od ideálního typu "milicionáře". 

5)  Milicionářům často schází specifická metodika a zkušenost s vedením NO. I když jsou ve své placené činnosti na vedoucí pozici, budou muset zjišťovat, že demokratické struktury, kolegiální orgány, podílově orientovaní pracovníci jakož i nitroorganizační snaha o reprezentativnost a přijetí v utváření názoru a hledání řešení si vymiňují přizpůsobení metod řízení ziskové orientovaných podniků. 

6)  V členských NO jsou milicionáři do svých úřadů většinou voleni členy z jejich vlastních kruhů. NO bez členů (nadace) jdou cestou jmenování nebo kooptace, aby naplnili řady ve svých orgánech. 



3.3.2   Utváření efektivní, atraktivní miliční práce 

Pro tvorbu a organizaci miliční práce musíme opět vycházet z našeho modelu podnětu a příspěvku. Vyvstává pro nás otázka, které podněty milicionáře a milicionářky přimějí, aby do vedení NO vkládali často značné příspěvky času, odborných znalostí a informací. Nebo řečeno opačně: Jak musím utvářet čestný úřad, abych vyhověl jak nárokům efektivního řízení NO, tak atraktivní miliční práce?

Atraktivní čestný úřad musím- nehledě na cíle NO- zaměřit na potřeby milicionářek a milicionářů. Principiálně je třeba vycházet ze struktury potřeb a pohnutek, která je také základem vedení pracovníků orientovaného na motivování (viz obrázek 46). Vedle potřeby, být "dobročinný", hrají "hybnou" roli také prvky seberealizace, sociálního vzestupu, ale také prestiže a moci. Také zde platí, co bylo řečeno v části III./1.6 o takzvaném "situačním vedení": Struktury pohnutek milicionářů jsou rozdílné, proto musí naše podněty být také diferencované a vyhovět různým typům- např. dynamickému "realizátorovi" nebo pasivnímu "přísedícímu". Obrázek 72 ukazuje, co se jako podnět a tím jako atraktivní miliční práce očekává např. od typu realizátora. Tento seznam nám současně dává návod k motivujícímu utváření miliční práce. Krycí opatření jsou k tomu, aby se při obsazování úřadu dbalo na to, aby bylo zabráněno kumulaci úřadů a tím pracovnímu přetížení, aby bylo omezeno funkční období, aby se předešlo opotřebení, a aby byla systematicky budována všeobecná kádrová rezerva managementu prostřednictvím kolování úřadů. 

Všechny tyto vlastnosti a požadavky staví vysoké nároky na výběrové řízení. Jako nejdůležitější zásada může být konstatováno, že ve smyslu "nejlepšího výběru" jsou upřednostňovány odborné znalosti kandidátů a časová flexibilita, zejména před kritériem reprezentativnosti ("všechny sféry NO musí být zastoupeny v grémiu"), které často vede k nahodilému a second-best (druhým nejlepším- pozn. překl.) obsazením. V rostoucí míře jsou proto také pro čestné úředníky formulovány přesné profily požadavků, aby racionálně utvářely výběrové řízení a zvěcnily selekci kandidátů. Takové výběrové řízení je významné zejména v sociálních NO orientovaných na třetí osoby, tam jde přece o to, systematicky vybavit čestný vedoucí orgán takovým know-how, které doplní know-how obchodního vedení, např. v oblasti stavebnictví, práva, managementu, médií. Tím milicionáři přebírají také dalekosáhlé poradní a podpůrné úkoly za profesionály. 


3.3.3   Odchylky od ideálního typu milicionáře

Vedle výše popsaných "typických" milicionářů lze v praxi konstatovat také odlišný ráz. To se týká v prvé řadě dobrovolnosti. Ta v sobě zahrnuje vzdání se jakéhokoli finančního odškodnění. Bezplatnost je však v mnoha NO všeobecně a v hospodářských svazech (samostatně výdělečně činných a zaměstnanců) ve zvláště vzrůstající míře vynahrazována prostřednictvím odměn, které jsou obdobné platům, až po rekompenzace ušlé mzdy. Nahrazování či doplnění altruistických pohnutek materiálními podněty je reakcí na společenský trend vzrůstající ochoty respektovat neplacené čestné úřady. Odměna však také dovoluje požadovat od funkcionáře efektivní vysoce kvalitní výkon. Zvláštní případ úplatnosti nastává, když zaměstnavatel uvolňuje své jednotlivé spolupracovníky pro práci v NO za běžného platu, tehdy po milicionáři není požadována žádná finanční oběť a NO nemusí vyplácet odškodné (krom výloh). 


Obrázek 72: Faktory atraktivnosti úřadů 

Seznam: Tvorba atraktivních úřadů

Čestný úřad je pro člena typu "realizátor, tvůrce" atraktivní tehdy, když:


1.   v úřadech zasedají převážně jiní "dobří" lidé; 

2.   se časové břímě práce ve sdružení drží v určitých mezích 
      (a není příliš na úkor jiných činností, které jsou pro držitele úřadu důležité);

3.   je úřad opatřen "zajímavými" úkoly, musí tedy řešit ještě skutečné problémy a záleží na 
      intelektuálním příspěvku jednotlivce;

4.   úřad disponuje kompetencemi, zahrnuje tedy rozhodovací a ovlivňovací moc;

5.   je na zasedáních provozována, tedy prováděna skutečná tvorba vůle (a nemusí být pouze schvalováno, co bylo jinak až do detailu předžvýkáno a prošlapáno); 

6.   má úřad resp. orgán k dispozici ony nástroje řízení, které umožňují cílený management, tedy uspokojivou miliční práci s optimálním řízením úřadu;

7.   se čestný úředník stává prostřednictvím svého úřadu a sdružení známým navenek, může utvářet a pěstovat vztahy,  tedy užívá prestiže a vážnosti; 

8.   jsou sociální vztahy v orgánech a skupinách kladné, kooperativní a přátelské. 



Také v případě odborné znalosti lze zjistit odchylky od typického obrazu milice. Ti, kdo na plný úvazek pracují v podobné nebo dokonce stejné organizaci (zaměstnanci dílčích jednotek NO jako třeba placené sekretářky/jednatelé sekcí/zemských svazů, kteří jsou do orgánů (ústřední) NO voleni nebo vysláni) vnáší do své miliční práce naprosto profesionální odborné znalosti. 

Konečně na vzrůstající profesionalizaci miliční práce poukazují také oni milicionáři, kteří zprvu přijímali čestné úřady ve vlastním smyslu vedlejšího úvazku a bezúplatnosti, později však své původní činnosti zanechávali, aby vykonávali miliční činnost na hlavní nebo placený pracovní úvazek a za něj také dostávali plat srovnatelný s profesionály (např. prezidenti). Tito lidé jsou profesionálové, protože se jim miliční úřad stal celým nebo podstatným výdělkem, milicionáři zůstávají, protože pochází z jiného povolání než toho, které nyní budou vykonávat v NO a musí být pravidelně znovu voleni resp. podléhají omezenému funkčnímu období.  


3.3.4   "Profesionalizace" řídící miliční práce

Klademe-li požadavek "profesionalizace" miliční práce, nemíníme tím, že se milicionáři nyní stanou profesionály, tedy mají disponovat stejným množstvím znalostí, informací a detailních poznatků jako profesionálové. Jmenovaní omezení ohledně informací a detailních znalostí a vzhledem k povolání více či méně také ohledně odborných znalostí přetrvává. Proto se "profesionalizace" musí vztahovat na vykonávání řídících miličních úkolů a nikoli na věcné a odborné know-how. Cílem musí být to, aby milicionáři využívali svou omezenou kapacitu tak, aby se jim skutečně dařilo efektivní "politické" vedení a řízení NO a profesionálů. K tomu je žádoucí,

1)  vypracovat takové nástroje a metody, které coby "nástroje vhodné pro milice" vytvoří základy pro efektivní miliční práci; 

2)  učinit milicionáře schopnými tyto nástroje znát a zacházet s nimi, tedy vykonávat efektivní miliční práci. 

Co je třeba rozumět efektní a efektivní miliční prací, v principu ukázal seznam na obrázku 72.  Pro doplnění k tomu musíme formulovat další, přesnější požadavky, které budou pochopitelné tehdy, když vyjdeme nejprve z nedostatků v miliční práci, s nimiž se můžeme často setkat:  

1)  Milicionáři (často) dělají chyby. Starají se o detaily, míchají se přitom do vedení práce a nedbají přitom střetů se otázkami zásad a budoucnosti. Tato orientace na detaily bezprostředně souvisí s následujícím problémem.

2)  V NO musí být stanoveno, že to "nahoře" rozhodují o tom, co mají ti "dole" coby příkazy připravovat. Toto pole napětí mezi iniciátory rozhodnutí a těmi, co rozhodují, známý jako problém štábu a vedení, se zvýrazňuje zvláště na "dělící přímce" mezi orgánem vedení milicí (správní rada, nadační rada) a jednatelstvím. Čím "dokonaleji" vypracovali profesionálové své příkazy (completed staff-work), tím více v rámci přípravních prací nutně před-rozhodli a tím dalekosáhle před-vytvořili obsahy rozhodnutí. Miliční orgán pak již může jenom povolovat nebo zavrhovat, ale sotva tyto obsahy ještě podstatně spoluutvářet. Uhýbá do diskuse o detailech. 

3)  S tím souvisí tendence profesionálů, zvětšovat svůj informační předstih, který je dán strukturně, prostřednictvím selektivního šíření informací (gate-keepeng), aby si zajistili svou mocenskou pozici. Tento informační deficit znemožňuje milicionářům, aby se podstatně podíleli na mnoha jednáních. 

4)  Pokud miliční orgány tuto mocenskou nerovnováhu pociťují a jsou -li po dlouhou dobu manipulováni, sáhnou po strategii zbavení profesionálů moci, stáhnou co možná nejvíce jednatelských kompetencí zpět do své vlastní rozhodovací oblasti a přitom se přetíží a ochromí operativní činnost jednatelství. 

Není nyní pochyb, že takové poměry a mocenská nerovnováha vedou k napětí, konfliktům, nejistotám a neefektivitě. Vyjdeme-li přitom z toho, že miliční orgán a jednatelství musí vnímat zásadně nedělitelnou odpovědnost za vedení NO jako celku, pak musí být nalezeny profesionálnější řešení spolupráce těchto dvou prvků. 

Je třeba uskutečňovat a usilovat o následující cíle:

1)  účinné využívání omezených kapacit (čas, odborné znalosti, informace) milicionářů; 

2) "rovnovážná" spolupráce milicionářů a profesionálů, odbourání dominance profesionálů, formování proti-moci na miliční straně místo zbavování moci profesionálů; 

3)   Omezování milicionářů na to, co je "podstatné". Podstatné jsou cíle, plány, zásady a tím i normy, "rámcová" rozhodnutí, které spolu s kontrolou provedení zaručují "to pravé" řízení profesionálů. Toto se často označuje jako úkoly strategického řízení miličních orgánů, příp. v angloamerickém prostoru jako policy-making a setting limits (vymezení prostoru k jednání managementu) prostřednictvím čestných výborů;

4)   participační zpracování zásad, stěžejních úkolů a tím "politického obsahu" těchto rámcových rozhodnutí, která jsou spoluurčována milicionáři;

5)  společné vnímání "nedělitelné odpovědnosti za vedení/řešení problémů NO jako celku.

Pro dosažení tohoto cíle "profesionalizace" je velmi vhodný model managementu "řízení prostřednictvím dohodnutí cílů a podle principu výjimky" (mbo+mbe) (viz část III./1.1.4). Tento model nám dává přesné pokyny pro to, jak uzpůsobit rozdělení úkolů a kompetencí mezi řídící miliční orgány a jednatelství, jakož i jejich spolupráci: Milicionáři se mají soustředit a omezit na povinnostní úkoly, zejména na strategické úrovni. Současně a za účelem odbourání zmíněné completed staff work je nutné tato zásadní rozhodnutí zpracovávat v otevřených, kooperativních procesech spolu s jednatelstvím (kooperativní interakce, dle části III./1.2). Vybudovaný controlling poskytuje žádoucí informace ve formě a v rozsahu, který čestnému grémiu umožňuje účinnou kontrolu. 

Pro krytí řízení podle tohoto modelu je však také nutné dle kvalitativních kritérií vytvořit rámcové podmínky miliční práce a konkrétní pracovní postupy. 

Obrázek 73 heslovitě upřesňuje tyto faktory úspěchu a současně obsahuje shrnutí toho, co má být rozuměno pod "profesionalizací miliční práce". 



Obrázek 73: Kvalitativní standardy (katalog kritérií) pro efektivní miliční práci

1.  Obsazování úřadů
Omezovat kumulaci úřadů
Stanovit funkční období 
Nechat úřady kolovat
	Budovat všeobecnou a kádrovou rezervu managementu


2.  Složení orgánů
	Omezit velikost, počet členů

Upřednostnit odborné know-how před reprezentativností

3.   Volební procedura
	Definovat profily požadavků
	Seznámit valnou hromadu            s volebními návrhy


4.  Statuta, řád
    Konkrétně uskutečňovat filosofii
    managementu  při rozdělování 
    kompetencí mezi orgány






Management by objectives (management cílů- pozn.překl.)

	Omezení se na podstatné

- cíle, plány, normy, zásady
- "strategické" řízení
- k tomu vytvářet a využívat nástroje (politika, koncepty, systémy plánování)

	Kooperativní zpracovávání "politických" rozhodovacích obsahů s profesionály


	Převedení "operativního" na management profesionálů


	Controlling: Institucionalizovat výkaznictví kontroly pokroku, výsledků a strategické evaluace 

1. Rámcové podmínky

2. Filosofie managementu 

Kvalita (efektivnost a efektivita) řídící miliční práce

3.  Forma schůzí


4.  Osobní nasazení
Jj1.  Příprava
	Roční plán zasedání (fixní termíny)
	Delší klauzurní zasedání místo častějších krátkých schůzí

Podklady: včasné, zhuštěné, "vhodné pro milice", "otevřená" rozhodování
"Atmosféra" musí být v pořádku

2.  Průběh/vedení
Nemá být usměrňována dominantně předsednictvem
	Držet se tématu, netlachat
	Všeobecná účast
Konstatovat/formulovat jasně výsledky, rozhodnutí
Zápis o zasedání s termíny a odpovědnostmi

1.  Motivace
Chtít poskytovat miliční práci
	Nést zodpovědnost

Být časově flexibilní
	Osobní zájmy potlačit, myslet na celek
	Být ochotný a schopný učit se

2.  Učení
	Metodika profesionálního řízení milicí
	Minimální know-how NO


3.  Chování
	Základní příprava na zasedání

Pravidelná účast na zasedáních
Účast při diskusích
	Dodržovat pravidla komunikace

Zastupovat kolegiální rozhodnutí navenek
	Poskytovat profesionálům zpětnou vazbu (i kladnou)







 

















"Zhodnocení" čestných grémií, které jsme popsali, zahrnuje typicky normativní požadavek tvorby proti-autority vůči placenému úřadu. Tato koncepce je však sporná. V širokých kruzích se pěje píseň o neschopnosti  milicionářek a milicionářů vést instituce, které se dnes (a do budoucnosti) stávají stále větší a komplexnější. Proti tomuto (údajnému?) přetěžování se v praxi (zvláště v sociální/dobročinné oblasti) působí prostřednictvím zřizování podnikových řídících struktur (např. předsednických funkcí dle §26 Občanského zákoníku o managementu profesionálů, rozčlenění podniků na s.r.o. nebo a.s., které managementu přiznávají dalekosáhlé kompetence), čímž se miliční grémia stávají pouhými dozorčími grémii (kontrola "pozadu"). My tento vývoj pokládáme za nebezpečný trend k "denaturaci" NO, protože jsme nadále (nebo stále více) přesvědčeni, že politicky-strategické řízení prostřednictvím miličních orgánů za účelem provádění vůle nositelů musí zůstat nezbytným požadavkem. Pohled do angloamerické literatury (corporate governance, functions of boards) a na stále častější podávání žalob na odpovědnost čestných grémií velmi zřetelně ukazuje, že cesta "Veškerou moc profesionálům!" vede ke klamu. Oprávněnost existence třetího sektoru (NO) se musí dokazovat právě tím, že se mu podaří zvětšit řídící schopnosti miličních prvků, což se dle našeho názoru musí zvládnout pouze prostřednictvím popsané "profesionalizace".  


3.4   Placení úředníci (profesionálové)
3.4.1  Personalistické úkoly (řízení lidských zdrojů) v NO
Mnohé menší NO (např. spolky pro volný čas) plní své úkoly výhradně prostřednictvím miliční nebo dobrovolnické práce. V případě větších NO s obsáhlejšími a rozmanitějšími úkoly však práce čestných úředníků brzy naráží na meze, a k jejich podpoření musí být zaměstnáni pracovníci. NO se stává zaměstnavatelem a musí se chopit personalistických úkolů, které se obvykle člení následovně:
1)  Opatřování a uvolňování personálu
Pracovníci požadované kvality a kvantity jsou nabíráni částečně v rámci pevného okruhu, částečně na trhu práce na základě popisu místa, profilu požadavků a plánování potřeby personálu. Napomáhají tomu komunikativní nástroje personálního marketingu. Proces opatřování je zakončen výběrem vhodného kandidáta a jeho uvedením na pole činnosti. Ke stejnému problémovému komplexu počítáme veškeré otázky a problémy snižování počtu zaměstnanců, výpovědí atd. 
2) Udržování zaměstnanců: Tvorba podmínek obsazení místa, stimulace k výkonům
Sem náleží stanovení veškerých "práv a povinností" pracovníků, od vyplácení mzdy a pracovní doby až k sociálnímu pojištění, prázdninám, svátkům, ale také povinnosti zachovávat mlčení, konkurenčním zákazům atd. Větší NO k tomu sepisují personální ustanovení, která jsou integrovanou součástí pracovních smluv. Celkově vzato spadají monetární i nemonetární podněty pod personální údržbu, která vyvolává (kladný nebo záporný) motivační/stimulační efekt, ale nelze ji přičítat vlastnímu nasazení zaměstnanců nebo vedení. 
3)  Personální rozvoj
Tyto úkoly zahrnují všechny opatření týkající se vzdělávání, školení a doškolování zaměstnanců, na jedné straně prostřednictvím interních nebo externích školících akcí, na straně druhé prostřednictvím pracovně-organizačních opatření jako job-rotation, training on the job a mnoha dalších.  
4)  Správa zaměstnanců
Jako každý provozní prostředek musí být také personál "spravován". Míněny jsou tím veškeré administrativní práce, které jsou spojené s personální agendou (vedení osobních spisů, vyúčtování platu, sociální dávky, smlouvy atd.).
5)  Personální informace
Ony informace, které pracovníci potřebují v bezprostřední souvislosti s plněním svých úkolů, sem nepatří. Jde spíše o "zákulisní" informace o činnostech a úsilí NO jako celku. Pracovníci mají být informováni o postupu práce, aby rozuměli souvislostem a pohnutkám a mohli se tak lépe ztotožnit se svým "provozem". K tomu samozřejmě a v prvé řadě náleží veškeré informace, které se týkají úkolů personálního řízení. 
Mimoto je za součást personálního managementu často považováno využití personálu a řízení zaměstnanců.  Podle našeho konceptu však tyto tematické oblasti musí být pojednány jako odstín systému managementu (kapitola III./1) pod položkou "organizace" a "vedení". Zde v této souvislosti poukážeme pouze na to, že se rozhodovací procesy v personalistických otázkách (např. přijímání manažerů a vedoucích oddělení, stanovování podmínek obsazení místa) stávají prostřednictvím typických struktur NO a přidělování kompetencí (např. miličním orgánům) komplexnějšími, často trvají déle a jsou velmi často utvářeny efekty politiky NO. 
Personalistické úkoly musí být plněny na základě dělby práce, v součinnosti vedoucích nadřízených a míst, která jsou kompetentní k personálním otázkám (např. personální asistenti, osobní oddělení). Je důležité, aby podstatná personální rozhodnutí (např. volba, doškolování, dovolená) byla činěna vedením. Specializovaná personální místa proto v mnoha oblastech plní výhradně podpůrnou a služební funkci vůči vedení. Při utváření procesů/postupů (např. výběrové řízení, jednání se zaměstnanci, povolení mimořádné dovolené) mají tato personální místa často vzhledem k vedení funkční nařizovací pravomoc, aby tyto výkony probíhaly podle jednotných pravidel (dle kvalitativního managementu odpovídají za proces). 
Těchto několik málo zásadních formulací k personálnímu managementu by zde mělo stačit. Jedná se přitom o tematické pole, které zdaleka není pro NO typické, takže může být odkazováno na všeobecnou personalistiku.  Naproti tomu je- naopak ve smyslu pro NO typickém- třeba přistoupit blíže k rolím a funkcím managementu NO. 

3.4.2   Manažer NO
Mnohost a rozmanitost úkolů provozu NO, které jsme popsali výše, ozřejmují, že pro jejich provádění přichází v úvahu pouze neziskový manager, který je zaměřený na úspěch, budoucnost a efektivitu. Bez ohledu na pohlaví je zapotřebí
1) typu realizátora, který je schopen vyvinout iniciativu, využívá metody managementu, nese riziko při inovacích, uvažuje hospodárně a má sílu k prosazování;
2)  vedoucího lidí, který umí prostřednictvím osobní a odborné autority, sociální a komunikační kompetence stejnou měrou motivovat a přesvědčit pracovníky, milicionářky i milicionáře, dobrovolné pomocnice i pomocníky (jakož případně i členy); vedoucí osobnosti, pro kterou je delegování, participace a týmová práce důležitější než hierarchické smýšlení a která je schopna, utvářet struktury a procesy s ohledem na budoucnost;
3)  odpovědného řešitele problémů, který díky strategické prozíravosti problémy včas rozpozná, zahájí a efektivně utváří procesy řešení jakož i nese nejvyšší odpovědnost za řešení problému; 
4)  specialisty na komunikaci, který ovládá rozmanité komunikační techniky (psaní, rétorika, jednání, provoz PR, vizualizace), aby byla zaručena důsledná marketingová orientace, jak jsme ji opsali v kapitole III./2 "managementem marketingu". 
Celkově na základě těchto profilů úkolů a vlastností od manažera (Chief Executive Officer CEO- výkonného ředitele- pozn. překl.) očekává to, co je označeno také jako Leadership (podnikatelství). Zatímco však v podnicích ziskové sféry jednatelé/direktoři  zastávají vlastní úřad top-manažera a nesou nejvyšší odpovědnost za svá řídící rozhodnutí, vychází se v NO- jak již bylo výše popsáno- ze společné vyšší odpovědnosti řídících miličních orgánů a managementu. Dokonce ještě k tomu jsou zásadní rozhodnutí vyhrazena  nosnému orgánu (členské/zastupitelské/nadační shromáždění), takže je odpovědnost top-managementu nakonec rozdělena mezi více úrovní hierarchie. V tomto kontextu je třeba rozumět takzvanému profilu požadavků na manažera NO. 

3.5   Dobrovolní pomocníci
V rámci našeho modelu rozlišujeme mezi milicionářkami/milicionáři a dobrovolnými pomocníky, přičemž ani toto dělení, ani označení obou těchto skupin nejsou prováděny všude stejně. Principiálně jsou obě spolupracující skupiny činné v čestných úřadech a dobrovolně, často prostě na základě altruistické motivace a odpovědnosti vůči ideji, účelu nebo společnosti. Oddělení je však nutné (jakkoli jsou zvolena označení), protože každá z těchto skupin plní v rámci NO odlišnou funkci. Ti milicionáři, kteří se jako členové zabývají orgány s poradními a rozhodovacími/řídícími úkoly, byly popsáni v části III./3.2. 
Naproti tomu se dobrovolní pomocníci angažují v oblasti vykonávání, poskytování služeb. Podílejí se- vedle profesionálních pracovníků- na konkrétním uskutečňování usnesení. Vykonávají (jako laici) dobrovolnou práci, činí tedy něco mimo své denní (profesní) zaměstnání, zásadně ve svém volném čase, který však využívají právě pro třetí osoby (klienty) nebo věc (sportovní akce). 
Podle typu NO se dobrovolní pomocníci rekrutují z okruhu členů nebo externě na "trhu". Také získávání dobrovolných pomocníků je -stejně jako v případě členů, milicionářů a pracovníků- problémem marketingu/komunikace. Stejně jako u personálu je využívání dobrovolných pomocníků nutné plánovat a organizovat. Většinou musí tito pracovníci být v omezené míře (časová disponibilnost!) pro své úkoly školeni a kvalifikováni. O dobrovolné pomocníky je třeba neustále pečovat, musejí mít partnera pro jednání, kteří jim poradí a podpoří je v "odborných" a osobních otázkách, poskytují jim však také zpětnou vazbu, aby posílily jejich motivaci. 
Zatímco mnoho spolků a svazů odedávna fungují díky využívání dobrovolníků (např. strany, kulturní a sportovní spolky), v sociální a zdravotní oblasti je jejich potenciál stále častěji nově "objevován". Vlna profesionalizace posledních let práci dobrovolníků namnoze marginalizovala, smysluplnou práci člověk laikům svěřil jen sotva. Sahá-li se v současné době stále častěji opět po těchto zdrojích, má rozhodující význam to, že jsou to zejména profesionálové, kdo dobrovolné pomocníky respektuje jako rovnoprávné partnery, kteří- jako doplněk profesionálů- vykonávají společensky potřebnou (a proto chvályhodnou) práci. Chápat službu dobrovolníků výhradně jako úsporné opatření pro dobu finanční tísně ("levné pomocnice a pomocníci"), by bylo neblahé, nedocenilo by to v žádném případě váhu laické práce a mohlo by to značně poškodit image této činnosti (a ztížit tak nábor). Sociální instituce a dobročinná sdružení se proto důsledně snaží, v rámci zásadních dokumentů o smyslu a účelu, představit profil a prioritu dobrovolné práce v kladném světle a zvýšit hodnotu této činnosti. "Rok dobrovolné práce OSN 2001" působivě ukázal její význam. 

3.6   Finanční prostředky
3.6.1   Přehled
Problémy financování získaly v posledních letech v NO velmi na důležitosti. Členové svazů/spolků stále více uvažují o vztahu nákladů a užitku a jsou jen zřídka ochotni, přijmout podstatná zvýšení příspěvků. Konkurenční boj na trhu darů přitvrdil a prostředky veřejné správy plynou méně vydatně než dříve. Období recese tyto tendence zdůrazňují, takže NO musejí svá úsilí ještě zesílit. 
Pod pojmem financování v nejširším smyslu rozumíme opatřování finančních prostředků, které NO potřebuje, aby měla k dispozici ony provozní prostředky, které použije k provozování své činnosti resp. plnění svých úkolů. Při analýze financování proto vzbuzuje zájem celková oblast původu prostředků. Otázku opatřování finančních prostředků je třeba zkoumat v těsné souvislosti s adresáty plnění a druhu statků. Adresáti plnění mohou být alespoň částečně jako poskytovatelé financí k financování přizváni. Druh statků dalekosáhle určuje způsob financování. Konečně třetí osoby a stát jsou možnými poskytovateli peněz. 
Obrázek 74 prostředkuje schematický přehled těchto prvků financování. Ty následně krátce popíšeme. 

Obrázek 74: Prvky financování, původ zdrojů NO
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3.6.2  Druh statků
Rozlišujeme mezi neprodejnými statky (veřejné nebo společenské statky) a prodejnými statky (soukromé, individuální statky). Zásadním kritériem odlišení obou těchto kategorií je vylučovací princip, který rozhoduje o tom, zda je statek prodejný nebo nikoli. Neprodejné jsou takové statky, z jejichž užívání nemůže být jednotlivec vyloučen, když už je daný statek jednou vyrobený, nezávisle na tom, jestli tento jednotlivec přispěl na náklady nebo nikoli (nevylučitelnost neplatiče). Užitek tedy není dělitelný a omezitelný na jednotlivce,  jako je tomu v případě individuálního (soukromého) statku (prodejný statek).  Náleží-li užitek pouze jedné skupině (jakožto části společnosti), hovoří se o společenském statku; je-li uživatelem celek prostorově vymezené populace, jde o veřejný statek. 
Od těchto tří uvedených druhů statků musíme odlišit meritorní a bezplatné statky. Ty jsou ze zásady prodejné, přičemž však skupina nebo stát není spokojen s množstevními, kvalitativními a/nebo cenovými výsledky, kterých bylo na trhu dosaženo, a proto tržní výsledky usměrňuje meritorně prostřednictvím subvencí (zemědělství) nebo nemeritorně prostřednictvím prohibitivních daní (alkohol, tabák). Statky jsou meritorní, protože jejich úhradou bylo "manipulováno", pouze částečně podléhaly tržní kontrole. Obdobně to platí i pro bezplatné statky, které jsou zejména v charitativní oblasti poskytovány potřebným, za něž by však v principu mohl být požadován poplatek nebo cena. 
Druh statků je určující potud, pokud prostředky k financování připouští nebo vylučuje, jak ukáže následující odstavec. 

3.6.3   Způsoby financování
1)   Financování v souvislosti s produkováním statků
 NO může- podle svého účelu a struktury- jak přimět poživatele resp. spotřebitele k převzetí nákladů služeb, které NO produkuje, a požadovat určitou úhradu své činnosti (příspěvky, poplatky, ceny), tak nechat třetí osoby (dary) nebo stát (subvence), ať tuto produkci statků podporuje. Financování produkce statků bude ústředním bodem následujícího výkladu, vždyť prostředkům financování náleží v rámci NO ta největší důležitost. 
2)   Podílové financování 
Právně samostatné podniky (školy, instituty, vydavatelství v právní formě s.r.o. nebo a.s.), které NO zřídila sama nebo ve spolupráci s jinými, mohou být financovány podílem vlastního kapitálu. To platí také pro podniky, například ve formě družstva, které jsou paralelně se svazem zřizovány jeho členy. 


3)   Financování formou úvěru
Financování úvěrem slouží k přemostění úzkého profilu v likviditě v krátkodobém rozmezí nebo k financování dlouhodobých investic (administrativní budovy, elektronická zařízení pro zpracování dat). 
4)   Výnos/výtěžek z uloženého kapitálu (jmění)
Části majetku mohou být prodány nebo za náhradu přenechány k užívání třetí osobě. Výnos z kapitálu vyplývá z uložení účetních přebytků (spořící účty, obligace, nemovitosti). 

3.6.4   Poskytovatel financí
NO mohou za účelem produkce statků a služeb poskytovat finanční prostředky následující kategorie dárců financí:
1)  Členové svépomocných NO a členských NO orientovaných na třetí osoby.
2)  Jako druhou kategorii můžeme pro svazy zmínit ne-členy, tedy osoby, organizace, podniky nebo domácnosti, které by se vzhledem účelu sdružení a statutární definici mohly stát členy, které však do svazu nevstoupí. Mohou být- většinou na právní bázi- přiměny k "příspěvkům ze solidarity" (např. na odborný výcvik).  
3)  Pod další kategorii spadají všechny zbývající ekonomické subjekty a instituce, 
a)  které se z principu nemohou stát členy NO (třetí osoby) resp. chtějí NO podporovat výhradně prostřednictvím peněz a nikoli spoluprácí (např. mecenáši, dárci);
b)  které si jakožto klienti nárokují služby NO. 
4)  Konečně je třeba připojit stát, který vystupuje jako poskytovatel financí ve dvojím ohledu: Na jedné straně může sám spotřebovávat služby NO, na straně druhé může jako výsostný zřizovatel mít veřejný zájem na produkci služeb resp. její plnění přenášet na NO, čímž v mnohých případech přebírá také povinnost jejího (spolu)financování (contracting-out smlouvami o poskytování služeb a státním rozpočtem příp. tarifními odměnami za poskytnuté služby). 

3.6.5   Prostředky financování
1) Financování prostřednictvím příspěvků je ve svépomocných NO (svazech) nejdůležitějším způsobem financování. To ovšem nevylučuje, že v zavedených svazech vykonávajících služby pochází největší část prostředků z cen a poplatků. Příspěvky jsou finančními prostředky, které jsou poskytovány uživateli veřejných a společenských statků za účelem společného nesení nákladů. Výše příspěvku jednotlivého plátce zpravidla není stanovována dle (sotva zjistitelné) intenzity jeho užitku ze služby nebo statků, nýbrž podle hlediska rovnosti (příspěvky na hlavu) nebo ekonomické produktivity (příspěvek odstupňovaný např. podle výše platu). Vedle svazového příspěvku (společný příspěvek) lze myslet také mimořádné příspěvky na dílčí činnosti a/nebo pro podskupiny. Za určitých podmínek mohou být dílčí nebo solidární příspěvky požadovány také od ne-členů. V charitativních sdruženích mohou být příspěvky významné méně, pokud je jejich podstatou spolupráce členů.  
2)   Protikladem příspěvků jsou ceny, odměny za soukromé/individuální výkony, které poskytují jednotliví poživatelé. Ceny jsou, má-li produkt konkurenci stejných či podobných (substitučních) produktů, cenami tržními. Pokud je statek monopolního charakteru a je nabízen pouze jediným producentem (NO) svého druhu, jedná se o monopolní ceny. Financování prostřednictvím cen znamená, že ceny musí dlouhodobě pokrývat alespoň náklady. Pokud má být při prodeji statku dosaženo výdělku (zisku), musí cena zahrnovat také složku zisku (přesahuje náklady). Dle non-distribution-constraint však případný zisk nemůže být vyplácen vlastníkovi kapitálu, nýbrž musí být "nahrazen" příjemci plnění nebo v případě NO reinvestován, příp. využit k pokrytí mezer ve financování jiných činností. 
Pro svazy je důležitá strategie cenové diferenciace mezi členy a ne-členy. Pokud může také ne-člen odebírat služby svazu za stejnou cenu jako členové, odpadne podstatný podnět pro vstup nebo obdržení členství. Jako alternativu k vyšším cenám lze použít výluku ne-členů z odběru služeb. Tím navazujeme na Olsonův teorém a selektivní podněty (viz část III./3.2.2).
3)  Jako třetí skupina prostředků financování mohou být odlišeny poplatky.  Poplatky jsou zde chápány jako odměny za meritorní statky, které nepokrývají náklady, přičemž vědomě dochází ke vzdání se úhrady nákladů a tím přibrání jiných zdrojů financování. Pro NO to znamená, že jsou jisté výkony financovány částečně z poplatků, částečně z všeobecných členských příspěvků, z externích prostředků (dary, subvence) nebo jinak dosaženého výdělku (ve státní oblasti označovaného jako "interní dotování"). 
Poplatky mohou dosahovat vyššího či nižšího stupně pokrytí nákladů. Na konci tohoto kontinua stojí bezplatné výkony, to znamená, že se nabízející vědomě zřekne jakékoli náhrady. To je často případem charitativních služeb. Působí-li právě poplatky "manipulačně" na tržní kontrolu (nárok má být podporován prostřednictvím nepatrné finanční úhrady), vstupujeme bezplatným předáním přímo do netržních poměrů. Protože odběratel výkonů nemusí uvažovat o vztahu nákladů a užitku (ceně a výkonu), přichází na přetřes také jiné motivy a preference spolu s efektem tendence k přetěžování statků (srovnej s jevem ze zdravotnictví, který tomu odpovídá). 
4)  Dary jsou naproti tomu (zpravidla dobrovolnou) finanční podporou NO od třetích osob, která má buď podpořit jednotlivé výkony (dary vázané na účel) nebo napomáhat celkové aktivitě NO. V širším smyslu mohou být k darům připočítány také jiné "metody obstarávání" (např. odkazy), které jsou známy z oblasti fundraisingu.  To platí také pro sponzoring, při němž je však NO sponzorovi povinována bezprostřední protislužbou (např. reklama). 
5)  Finanční podpora od státu jako výsostného zřizovatele (subvence) může být vázána na účel nebo nemusí. Může být přitom poskytována na produkci prodejných i neprodejných výkonů, pokud činnost NO vykazuje plnění veřejných zájmů nebo veřejných úkolů. 
Analýzy původu prostředků objasňují jejich vývoj v průběhu času a v rámci mezipodnikového srovnání. Zájem přitom vzbuzuje zejména to, zda je podílové rozdělení jednotlivých finančních prostředků pro NO smysluplné, zda byly vyčerpány všechny možnosti poskytovatelů financí a prostředků financování a zda není díky novým činnostem třeba nalézat také nové dárce financí. Těmto (analýzám původu prostředků) se ovšem dostává plného významu pouze tehdy, když jsou spjaty s detailní, účelnou analýzou použití prostředků. K tomuto účelu je žádoucí fundované účetnictví ve smyslu účtování nákladů (podnikového účetnictví). Výsledky empirického bádání vykazují v NO velkou potřebu dohonit, co zameškaly v oblasti nitropodnikového účetnictví. 
Pro systematickou analýzu zdrojů se nabízí technika portfolia, která NO umožní diferencovanou analýzu druhů zdrojů, původu zdrojů a stupně její závislosti, příp. nezávislosti na těchto zdrojích (pramenech). Na základě výsledků této analýzy je třeba se ptát, zda
1)  je podíl jednotlivých zdrojů, příp. finančních prostředků smysluplný; 
2)  jsou v oblasti poskytovatelů zdrojů (dárců kapitálu) vyčerpány všechny možnosti;
3)  nemohou být prostřednictvím nové činnosti získáni noví poskytovatelé zdrojů (dárci kapitálu). 
Z analýzy skutečné situace mohou být vyvozeny finanční strategie, příp. strategie pro trvalou pohotovost zdrojů (portfolio plánovaných úkolů), které mají být sledovány. 
Portfolio zdrojů umožňuje rozsáhlý přehled o druhu, původu, kontinuitě a zavazovacím charakteru zdrojů NO (viz obrázek 75). 
Zdrojový vstup se proto skládá z přílivu financí (peněz) tak jako ze stejně významných finančních surogátů (dobrovolná práce, hmotné dary, hotovost informací a uživatelských práv). Tento nefinanční příliv má být s využitím kalkulačních zásad při nejmenším co do množství kvantifikován, dle možnosti má být také vypočítána cena. Přes problémy s oceňováním (např. jaká hodinová sazba musí být použita, jak je třeba vyhodnotit uživatelská práva) lze tímto způsobem hrubě zmapovat celkové využívání zdrojů a rozdělit je dle druhu původu. Tento holistický pohled umožňuje teprve onen základ, který je pro systematický management zdrojů žádoucí. 
Jsou-li veškeré nasazené zdroje kvantifikovány dle vlastností a charakteru, je možné provést hlubší analýzu: počtu druhů původu a jejich relativní váhu. Obrázek 76 zobrazuje portfolio druhů původu a odvolává se na tři ilustrativní příklady. 
Tyto tři příklady objasňují, že také stran financování uvnitř sektoru NO existují ohromné rozdíly. Typ NO B (sportovní svaz) má nejvyrovnanější portfolio nejen ohledně počtu druhů původu, nýbrž také co se týče váhy těchto jednotlivých druhů původu, kdežto pro typ A (hospodářský svaz) představují členské příspěvky dominantní zdroj financování. U typu C dominuje dobrovolná práce jakož i závislost na orgánech veřejné správy. 
Zajištění existence NO může být dosaženo především širokým rozložením druhů zdrojů. Závislost jednotlivých původů zdrojů zvyšuje riziko konkurzu, příp. likvidace. To mohou ilustrovat dva příklady: 
1) Obchodní hospodářský svaz měl sedm členů. Tato organizace byla z 90% financována z členských příspěvků. Dva největší plátci příspěvků (50% celkového objemu příspěvků ve svazu) vystoupili, svaz musel být zlikvidován. 
2)  Jedna z NO činných v sociální oblasti byla financována ze 70% prostřednictvím subvencí kantonu a Švýcarska. 20% zkrácení těchto příspěvků vedlo k nucené redukci zaměstnanců a odbourání činnosti. 
Z tohoto důvodu je nutné pro jednotlivé druhy původu zdrojů vykonat analýzu jak z hlediska počtu tak vzhledem k rozložení jednotlivých dodavatelů zdrojů, abychom mohli podchytit stupeň závislosti. Portfolio druhů původu je proto třeba dále rozvinout v portfolio závislosti a nezávislosti (viz obrázek 77).
Technikou portfolia jsou tak sledovány následující zásadní cíle: 
1)  Podchycení strategické pozice "poskytovatele zdrojů";
2)  Průvodce pro strategické chování vůči různým cílovým skupinám;
3)  Analýza trvalých a nestálých zdrojových příjmů, která je zamřena na cílové skupiny.
Výsledkem analýzy využívání zdrojů může být mimo jiné to, že je pro financování principiálně prodejných statků využíván příliš vysoký podíl všeobecných prostředků (příspěvky, dary, subvence). V takových případech se vnucuje přechod od příspěvkového financování ("služby zdarma") k financování z poplatků nebo "vynětí" individuálního statku (např. svazový časopis) z příspěvkového financování a použití financování z poplatků resp. z cen. Takové transformace jsou však choulostivé, mohou způsobit vzpoury a nechtěný úbytek poptávky a musí být proto pečlivě uváženy. Pokaždé představují mimořádně důležité politické rozhodnutí NO. 

Obrázek75: Portfolio zdrojů
Zdroje NO: Vlastnosti a charakter
Druh
Finanční prostředky:
- z procesu poskytování plnění: tržby z prodeje, poplatky, příspěvky, dary, dotace (subvence vztažené na výkon)
- mimo proces poskytování plnění: úvěry, kapitálové subvence, (finanční) odkazy
	Finanční surogáty:

Hmotné statky, práva, znalosti, pracovní výkony:
- dobrovolná práce v rámci řídících a realizačních úkolů;
-  přidělování služeb pracovníkům ("aktuální subvence")
- poskytování informací a uživatelských práv 
Původ
Interní: 
Tržby z prodeje, výnosy z kapitálu, členské příspěvky
	Externí: 
- osoby, soukromé domácnosti, podniky, soukromé NO                      (případně hodnocené jako potenciální členové)
- státní korporace:
--stát jako spotřebitel
--stát jako výsostný zřizovatel
  Kontinuita
Kontinuální (např. členské příspěvky)
Nekontinuální (např. dary, odkazy)
Charakter závazku
Obligatorní (např. členské příspěvky ve svazích s povinnou účastí)
	Fakultativní (např. dary, odkazy)
Obrázek 76: Portfolio druhů původu

Typ A
(Hospodářský svaz)
Typ B
(Sportovní svaz)
Typ C
(Sociální organizace)
Placené výkony
5%
30%
60%
Peněžní výkony
Členské příspěvky
Kapitálové výnosy
Tržby z prodeje
Nitroorganizační
Třetím osobám
Subvence orgánů veřejné správy

70%
10%

15%
--
--

30%
--

30%
--
10%

5%
--

--
5%
30%
CELKEM
100%
100%
100%
Počet druhů původů
4
4
4


3.7   Hmotné prostředky/Administrativa
Pod pojmem hmotných prostředků v rámci NO jsou zahrnuty veškeré infrastrukturní pomocné prostředky,  které miličnímu systému a provozu podniku umožní, chopit se efektivně svých dispozičních a administrativních úkolů. Požadavek, že i v NO mají být v oblasti hmotných prostředků využívány nejnovější technické pomůcky, je stále více zažitý. Druh a úprava hmotných prostředků v NO se od ziskových podniků liší jenom nepodstatně. Jako specifikum NO může být konstatováno jedině několik požadavků, které se týkají členské správy, nebo často zdlouhavý postup rozhodování. 
NO coby provoz poskytující služby je třeba chápat a utvářet převážně jako informační a komunikační systém. V důsledku toho musí být kladen důraz na hmotné prostředky (hardware a software) pro zpracování informací a dat coby důležité pomůcky utváření výkonů. Člensky strukturované NO jsou k tomu nuceny díky uspořádávání do podskupin  nebo transregionální integraci. Propojení informačních a komunikačních systémů resp. jejich kompatibilnost je pro efektivní spolupráci různých orgánů a míst při tvorbě vůle a nalézání rozhodnutí jakož i při poskytování výkonů velmi důležité. Takovéto universálně-kompatibilní informační sítě jsou v rámci víceúrovňových NO ve vzrůstající míře rozvíjeny. E-management se také v rámci třetího sektoru stává ústředním nástrojem. 

Obrázek 77:  Portfolio závislosti příp. nezávislosti


Typ A
(Hospodářský svaz)
Typ B
(Sportovní svaz)
Typ C
(Sociální organizace)
Placené výkony
30mužů/žen za měsíc z 10 osob
80 mužů/žen za měsíc ze 100 osob  
200 mužů/žen za měsíc z 50 osob
Peněžní výkony
Členské příspěvky

Kapitálové výnosy
Tržby z prodeje
Subvence



400 členů (deset členů s 1/3 příjmu z příspěvků)  
z nemovitostí a vkladů
vzdělávání členů
        



2000 členů


Vzdělání
Od 25 veřejných korporací

50 zřizovatelů nadace

Prodej produktů
Kantonální

K těmto pomůckám informační sféry náleží např.: 
1)  Zpracování textů (protokoly, výkazy, korespondence)
2)  Členská správa (kartotéky členů, změny, seznamy členů)
3)  Správa dárců
4)  Vedení knih/účetnictví (sestavování rozpočtu, účtování, příjem příspěvků, fakturace, účtování nákladů, roční uzávěrka)
5) Archiv, dokumentace, banka údajů/databanka (archivace, možnosti přístupu, vypořádání se s kupami listin)
6) Časové plánování (orgány/grémia, jednatel/tajemník, pracovníci, dobrovolní pomocníci)
7)  Statistiky (oborová kartotéka, propočty souvislostí, jiné analýzy)
8)   E-mail, intranet a internet 

3.8   Kooperace
NO jsou zpravidla zasazeny do sítě jiných (paralelních nebo nadřazených) NO. V rámci takových kooperačních systému jde v prvé řadě o úvahy o nákladech a užitku. V bližším i širším okolí většinou existují organizace, které sledují celkové či v dílčích oblastech stejné cíle a musí plnit stejné úkoly. Tomu, aby NO dělala všechno sama- a přitom spotřebovávala značné zdroje-, proto může být efektivnější alternativou také spolupráce. A to nikoli pouze z úsporných důvodů, nýbrž také s cílem, dosahovat prostřednictvím společného vystupování silnějších účinků a synergických efektů. 
Proto počítáme kooperace ke zdrojům NO, protože představují alternativu k vlastním interním zdrojům NO. Místo toho, aby NO plnila úkoly sama- což předpokládá vlastní kapacitu personálu a další hmotné prostředky- , přenese tyto úkoly na kooperaci (nadřazený svaz, na instituci zřízenou spolu s jinými NO). NO tedy vstupuje do členských/zřizovatelských vztahů s jinými NO, o tyto vztahy dbají zmocněnci, zástupci NO. Z toho za prvé pro NO plynou členské propočty, jak bylo znázorněno na obrázku 70. Za druhé vzniká problém co možná nejužší zpětné vazby zástupce k vlastní politice NO. Zástupci často bývají voleni orgány kooperace- na návrh NO- a potud mají osobní mandát. Ten však nemohou resp. neměli by naplňovat dle vlastního uvážení, nýbrž mají úřadovat jako "mluvčí" zájmů, které byly definovány příslušnými orgány a místy v jejich NO. 
Je žádoucí učinit ještě jednu poznámku. V kapitole III./1 v rámci "systémového managementu" se stále hovořilo o víceúrovňové NO. Myslíme tím sdružení, která jsou sestavena z několika "geografických" stupňů, počínajíc základními spolky na lokální úrovni, které jsou spojeny v rámci okresní či zemské úrovně, přičemž posledně zmíněné se nalézají pod střechou spolkového svazu. Podle definice se také takovéto integrace označují jako kooperace. Pokud však všechny tyto stupně svazu náleží jedné účelovému okruhu (např. obory, povolání, Červený kříž, Svaz ochránců přírody, fotbalové kluby), plynou z toho jiné resp. další problémy organizace a řízení celosvazových struktur. O tom zde však hovořit nechceme. 
Jako příklady typických zastřešovacích svazů můžeme jmenovat:
1)   Spolkový svaz německého průmyslu (Bundesverband der Deutschen Industrie BDI- pozn. překl.)
2)   Švýcarský odborový svaz (Schweizerischer Gewerkschaftsbund SGB- pozn. překl.)
3)   Spolková hospodářská komora Rakouska (Bundes-Wirtschaftskammer Österreich- pozn.překl.) 
Zastřešovací/vrcholné svazy disponují vlastní právní subjektivitou a obecně dbají o několik nebo všechny následující úkoly: 
1)   Pořádkové a koordinační úkoly mezi přidruženými NO
2)   Poradenství pro členské organizace a- podle statut/řádu- zastupování v rámci nadřazených odborných otázek včetně právních a ekonomických problémů, které s tím souvisí
3)   Výchova, školení a další vzdělávání v principiální (politické) rovině
4)   Vztahy k úřadům, politice
5)   Kooperace s veřejnoprávními institucemi
7)   Vyslechnutí/konzultace k legislativě, která je pro zastoupené NO relevantní
8)   Informační a komunikační funkce vůči široké veřejnosti.
Celkově vzato poskytují vrcholné svazy nezbytně nutný příspěvek k zastupování zájmů významných společenských seskupení (např. průmysl, dobročinnost) a neodmyslitelně patří k dnešním státněpolitickým rozhodovacím procesům. 

3.8.2   Pracovní společenství
Pracovními společenstvími jsou koalice jednotlivých (ze zásady rovnoprávných) NO nebo většinou několika málo zastřešujících/vrcholných svazů, částečně bez vlastní právní subjektivity, za účelem společného sledování cílů a rozvoje speciálních aktivit. Narozdíl od zastřešujících svazů zde určité úkoly nejsou převáděny do vyšších úrovní, nýbrž řešeny ve spolupráci mezi sdruženími. Pracovní společenství mohou mít nejen charakter institucionalizovaných kroužků (pracovní skupina pro kvalitu), nýbrž i být po určitou dobu využívány k realizaci konkrétních projektů (projektová organizace). Obecně se však pracovní společenství omezují na jednotlivé okruhy resp. aktivity NO (např. společná akce k ožehavému politickému tématu). 

3.8.3   Kooperativní podniky
Takové provozy jsou institucionalizovanými formami kooperace, které jsou založeny na určitou dobu a které plní většinou jasně vymezené úkoly, především v oblasti služeb. Zřizovatelem je zpravidla několik málo jednotných NO se stejnými zájmy. Jako právní forma bývá nezřídka volena s.r.o. nebo a.s., ale často užívaná je také nadace. Zřizovatelé tyto provozy financují v prvé řadě prostřednictvím kapitálových podílů. V budoucnu však mají pracovat samonosně až ziskově. Příkladem jsou například výzkumné ústavy (jakýchkoliv hospodářských oborů), poradenské firmy a firmy správy majetku, školy, pojišťovny atd. 
Prezentace kooperací zakončuje výklad o managementu zdrojů a tím i popis našeho modelu. Krátké shrnutí s pohledem do budoucnosti náš výklad uzavře. 


4     Shrnutí a pohled do budoucnosti 
Freiburský model managementu pro NO plní trojí účel:
1)  Má čtenáři názorně objasnit NO jako komplexní systém a přitom- ve srovnání s podniky- vyzdvihnout zvláštnosti těchto organizací. 
2)   Poskytuje přehled základních pojmů nauky o řízení NO. 
3)  Zahrnuje systematické uspořádání resp. propojenou základní kostru tematických okruhů, které nauka pojednává.
4)   Ve smyslu prakticky-normativní nauky o podnikovém hospodářství jsou čtenáři poskytnuty také částečně konkrétní předlohy jednání a možnosti řešení problémů managementu, které se v praxi osvědčily. 
V tomto smyslu může být tato kniha úvodním spisem, s jehož pomocí se čtenář může stát zběhlým v NO a jejich naukou o managementu. Touto koncepcí kniha nadhodila a nechala otevřených bezpochyby mnoho otázek. Pokud se nám však podařilo, zprostředkovat systematický úvod do této tématiky, pak kniha splnila svůj účel. Jestliže probudila dokonce hlubší zájem o toto téma, potěšení je na naší straně. Jsme totiž přesvědčeni, že NO nutně potřebují (vzrůstající) profesionalizaci managementu. 
Tohoto cíle však může být dosaženo jenom tehdy, pokud nauka na jedné straně intenzivně pracuje na dalším vývoji svého obsahu a na druhé straně jsou manažeři NO (na straně milice i profesionálů) ochotni přijmout výzvu "éducation permanente" (ustavičného vzdělávání- pozn. překl.) a aktivně se vypořádávat s novými obsahy. Zdá se, milé čtenářky, milí čtenáři, že jste k tomu na nejlepší cestě! 

































                                   







