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Milí kolegové z členských organizací ANNO JMK,

dostáváte do rukou červnový Věstník ANNO JMK. A co pro Vás do konce školního roku chystáme?

Příští týden nás čeká 20. Valná hromada ANNO JMK,  opakovaně upozorňujeme na anketu 
Osobnost NNO JMK 2017, dále následují informace o akcích našich členů či dalších neziskových 
organizací.
Nabízíme i možnost účasti na semináři, pořádaném Komorou sociálních podniků a Jihomoravským 
krajem.

Výkonný výbor Asociace NNO JMK, z. s. srdečně zve všechny členy na

20. Valnou hromadu Asociace nestátních neziskových
organizací Jihomoravského kraje, z. s.

konanou 14. 6. 2017 v 15:30 hodin
 v klubovně YMCA Brno, Kounicova 3, Brno.

Program:

Prezence účastníků

Ustavení Valné hromady: 

- zjištění počtu delegátů 

 - schválení jednacího řádu

- schválení programu Valné hromady

Zprávy o činnosti a hospodaření

Zpráva  předsedy 

Zpráva hospodáře 

Zpráva revizora

Schválení zpráv

Přijetí usnesení Valné hromady

Diskuze, závěr   

Vaši účast, prosím, potvrďte na emailu: info@annojmk.cz   nebo telefonicky: 541215533.

mailto:info@annojmk.cz


                                 

Osobnost NNO JMK 2017

Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje, z. s. vyhlásila letos již třetí 
ročník ankety Osobnost NNO JMK 2017, která oceňuje práci lidí zapojených v neziskovém sektoru 
Jihomoravského kraje a klade si za cíl zviditelnit jejich nezastupitelné místo v širokém spektru 
nabídky činností neziskových organizací.
Anketa je určena všem neziskovým organizacím na jižní Moravě, ne pouze členům Asociace 
nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje, z. s.

Anketa odstartovala 1. května 2017. Nyní se blíží doba dovolených, rozhlédněte se tedy kolem sebe
a zašlete své nominace včas. Své kandidáty, kolegy či přátele můžete nominovat do 31. července 
2017, a to prostřednictvím nominačního formuláře, který naleznete na www.osobnostnnojmk.cz. 
Zde budou uveřejněny i veškeré informace o anketě a přehled partnerů, kteří třetí ročník Osobnosti 
NNO JMK 2017 podporují.
Vyplněný dotazník zašlete na osobnost@annojmk.cz. 

Za jednu organizaci lze nominovat pouze jednu osobnost. Z kandidátů na titul Osobnost 
neziskového sektoru JMK 2017 budou následně vybírat a hlasovat jak členové neziskových 
organizací, tak i široká veřejnost. Hlasování bude probíhat od 15. srpna do 10. září 2017.

Na vítěze ankety Osobnost NNO JMK 2017 čeká ocenění, které převezme na slavnostním vyhlášení
výsledků ankety 19. října 2017 na Staré radnici v Brně.

Prosím Vás o rozšíření této informace i do organizací ve vašem okolí.

Pozvánka na bohatý program Regionální úzkorozchodné železnice, o. o. s. a 
Muzea průmyslových železnic

Regionální úzkorozchodná železnice o. p. s. a Muzeum průmyslových železnic ve Zbýšově srdečně 
zvou své spolupracovníky, partnery a přátele na probuzení šípkové Růženky po 104 letech. Jedná se
o první zkušební jízdy opravené unikátní parní lokomotivy Henschel.

V sobotu 10. 6. 2017 budou jízdy parních vlaků provázeny ukázkami modelů různých měřítek na 
kolejištích průmyslových, zemědělských i tramvajových drah.

Akce se koná v pátek 9. června 2017 ve Zbýšově v areálu muzea - bývalém dolu Jindřich II.
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Od 15. května 2017 se mohou nestátní neziskové organizace a příspěvkové organizace opět ucházet 
o grant ve výši rovných 30 000 Kč v rámci programu

„Vy rozhodujete, my pomáháme“ 

Nadačního fondu Tesco.  

Celkově bude rozděleno 2 700 000 Kč mezi 90 organizací po celé ČR. Grant může mít různá 
zaměření například na vzdělávání, zdraví a zdravý životní styl různých cílových skupin, komunitní 
rozvoj, životní prostředí, atd. Na stránce https://pomahame.itesco.cz/ naleznete veškeré informace o 
programu, podmínky výzvy a přihlašovací formulář.

Z brněnské kanceláře ANNO JMK  Vás zdraví a vše dobré přeje

Zdeňka Veselá

https://pomahame.itesco.cz/

