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Představení občanského sdružení
SANEK Ponte
Skupina SANEK se dlouhodobě věnuje podpoře
neziskového sektoru, přesněji řečeno rozvoji, vedení
a řízení v neziskových organizacích. Klíčovými hodnotami skupiny jsou hluboká znalost sektoru, partnerský přístup a praktická řešení na míru.
Reprezentantem skupiny SANEK je Petr Konečný.
Nejprve působil jako nezávislý konzultant
a lektor, následně jako člen týmu společnosti SANEK. Je jedním ze zakladatelů
právě vzniklého občanského sdružení
SANEK Ponte, proto jsme jej pro vás
vyzpovídali:

Co Vás vedlo k založení samostatné neziskové
organizace v rámci skupiny SANEK?
Jak již bylo řečeno, expertní skupina SANEK se věnuje problematice managementu a práci s lidmi. Naše aktivity jsou
cíleny jak na NNO, tak především na střední podniky. Tyto dva
segmenty se v rámci společnosti rozvíjely a dalo by se říci, že
jsou jako sourozenci. Prošly si dětskými nemocemi, pubertou
a v současné době již dospívají a sílí. Jedna společná střecha
je jim už malá – bylo tedy na čase, aby se více osamostatnily.
Služby pro neziskové organizace budou proto nyní v kompetenci SANEK Ponte, o.s., služby pro firmy bude dále poskytovat SANEK, s.r.o.

Čekají stávající klienty z řad NNO nějaké změny?
Troufám si tvrdit, že změny budou pouze k lepšímu – zachováváme špičkovou kvalitu služeb, nabídku užitečných produktů
i patronku. Jistě vítanou změnou je bližší kontakt sdružení
SANEK Ponte s klienty – principy fungování, daňovým zvýhodněním i možností vlastních projektů financovaných z projektových zdrojů.
Synonymem značky SANEK Ponte je dostupný management pro
neziskové organizace. A samotný význam slova „ponte“, které
pochází z italštiny a znamená „most“, má evokovat naši snahu
o jakési přemostění kvalitního a moderního managementu mezi
komerční a neziskovou sférou. Protože z vlastních zkušeností
víme, že NNO potřebují kvalitní řízení stejně tak jako komerční
firmy, ne-li dokonce více.
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Na co nového se klienti z neziskového sektoru
mohou těšit?
Naší hlavní činností bude i nadále vzdělávání a podpora mana
gementu v neziskovém sektoru.
Zkušenosti v oblasti managementu budeme sdílet prostřednictvím konferencí, osvětových akcí a hlavně sérií pracovních
workshopů se zajímavými hosty, kteří budou i z řad byznysu,
neziskového sektoru a státní správy. Naše dlouholeté zkušenosti
potvrzují, že mezi komerčním a neziskovým světem je stále velký
prostor pro sdílení a společné budování občanské společnosti.
V oblasti rozvoje poskytovaných služeb připravujeme nové akreditované kurzy a hledáme další způsoby, jak ještě moderněji a kvalitněji podpořit potenciál a skryté možnosti působení NNO v ČR.
V neposlední řadě chceme také získávat vlastní zdroje financování či financování projektů na partnerské bázi.

Poslání Ponte
SAN E K Ponte.
Dostupný management pro neziskové organizace.
Naším záměrem je užitečnou formou poskytnout pomoc či podporu při zavádění moderního managementu v neziskovém sektoru dle nejnovějších trendů a zkušeností.
Naší vizí je moderně vedená a řízená nestátní nezisková organizace.

Z dílny SANEK Ponte
Připravujeme pro vás semináře z oblasti vedení lidí, strategie
a PR, akreditované u Ministerstva práce a sociálních věcí.
Jako SANEK Ponte už máme své první klienty:
• Český helsinský výbor – projekt Podpora rozvoje a udržitelnosti Českého helsinského výboru
• FoRS – Odborná facilitace pracovní skupiny Komunikace
a PR
• Pestrá společnost, o.p.s. – Koučování managementu

Myšlenka na závěr:

Amicus certus in re incerta cernitur.
(Pravého přítele poznáme v nejisté době.)
SANEK Ponte. Dostupný management pro neziskové organizace.

