
NNO A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JMK

ZÁPIS ZE SCHŮZKY PRACOVNÍ SKUPINY

26.1.2012 17:00-19:00, KANCELÁŘ ANNO JMK, KOUNICOVA 3 BRNO

Přítomni: Jaromír Hron (RRLZ), Zuzana Kříbková (ANNO JMK), Roman Dořák (junák), 
Slávek Zmek (ČTU),  Martin Přibyl (A-TOM). Kristína Vaňková (lektor), Ivana Spillerová 
(lektor)

Jaromír Hron pohovořil o neformálním vzdělávání obecně, nastínil situaci ve financování 
NNO v JMK, hovořil také o možnostech víceletého financování a celkové výchozí situaci pro 
projekt.

Zuzana Kříbková představila projekt NNO A NFV V JMK, podala informace o provedených 
analýzách situace (centrum pro výzkum neziskového sektoru, JMK) v NNO pracujících 
s dětmi a mládeží v JMK. Přednesla představu fungování pracovní skupiny projektu.

Diskuze: 

Dvořák: MŠMT projevuje tendenci financovat neorganizovanou mládež (jen cca 5% dětí je 
organizováno). 

Hron: Musíme jim nabídnout systém, aby bylo možno politicky přehodnotit situaci. 
Propagovat myšlenku, že systém NFV zvyšuje hodnotu dítěte na trhu práce.

Určení strategického cíle: Kritéria pro hodnocení kvality NNO poskytujících neformální 
vzdělávání dětem – nastavení základních parametrů klasifikace organizací, a to jak z 
hlediska odborného, tak ekonomického.

Přibyl: kritéria musí být snadno ověřitelná, nesmí se stát, že ověřování kritérií spolkne více 
peněz, než samotný provoz organizací.

Východisko pracovní skupiny: peníze na kontrolu kritérií nesmí jít z peněz určených na 
samotné organizace.

Východiskem pro kritéria by měl být veřejně přístupný materiál se snadno ověřitelnými 
kritérii.

Výchovný systém organizace by měl reflektovat novodobé potřeby (rozvoj dítěte).

Jaká kriteria pro nové nebo malé organizace, které nemají vlastní výchovný systém? Jak 
ohodnotit organizace, které jej mají? Jak neznevýhodnit jednu organizaci oproti jiné? 

Závěr:

KRITÉRIA MUSÍ BÝT TRANSPARENTNÍ, LEVNĚ MĚŘITELNÁ  A  JEDNODUŠE 
OVĚŘITELNÁ.

Financování ověřování z veřejných zdrojů.

Úkoly: Každý člen pracovní skupiny formuluje Strategický cíl a cca 3 kriteria. ANNO JMK 
zpracuje a dále rozešle.



ANNO JMK vytvoří kontaktník pracovní skupiny a distribuuje jej po jednotlivých členech.

ANNO JMK rozešle analýzy a různé materiály o NFV (diplomka sl. Vaňkové)

1. Seminář projektu – Hledání společné cesty se uskuteční 13.2.2012 v 17 hodin ve 
Slévárně Vaňkovka.


