
ZÁPIS

z IX. Regionální konference NNO: 
Partnerství státní správy, samosprávy a NNO

28. března 2012
Krajský úřad JMK, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno
Moderátor: Jaromír Hron (ANNO JMK)
Účast: viz prezenční listiny

Program konference:

1. Přivítání (Jaromír Hron, ANNO JMK, Karel Schwarz Asociace NNO v ČR)
Úvodní slovo (Václav Božek, náměstek hejtmana JMK)

2. Týdny pro neziskový sektor  - šance pro partnerství
 (Václav Liška, ANNO v ČR)

3. Představení Krátkodobého realizačního plánu Strategie rozvoje 
lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2012 -2013 KRP SRLZ,  (David 
Póč, MU), diskuze

4. Představení databáze neziskových organizací Jihomoravského kraje
(Helena Najbrtová, ANNO JMK)

5. Představení činnosti Pracovní skupiny při  Asociaci NNO v ČR 
(Karel Schwarz , předseda Asociace NNO v ČR)

6. Vize NNO – výstupy z Pracovní skupiny (Ivo Kaplán , Asociace NNO 
v ČR) )

7. Veřejná prospěšnost neziskových organizací v praxi
(Júlia  Sokolovičová , Zelený kruh)

8. Registrace zástupců NNO na volební část
9. Přivítání
10. Ustavení volební části konference
11. Zprávy z minulého volebního období
12. Představení kandidátů do jednotlivých komisí
13. Volba kandidátů do jednotlivých komisí

1. Konferenci zahájil a účastníky uvítal moderátor Jaromír Hron (za Asociaci 
NNO JMK). 

Za ANNO v ČR všechny přivítal pan Karel Schwarz.

Úvodního slova se pak ujal náměstek hejtmana JMK Václav Božek, který 
uvedl, že vnímá dobrou spolupráci mezi Jihomoravským krajem a 
neziskovými organizacemi, především pak mezi JMK a ANNO JMK. Řekl, že 
nejde jen o účelovou záležitost, ale jedná se o dlouhodobou pragmatickou 
spolupráci a obě strany si uvědomují, že je potřebná jak pro rozvoj kraje, 
tak pro fungování neziskových organizací. Hovořil o tom, že toto 
partnerství není jednoduchou věcí, jelikož není samozřejmostí, aby politici 
vnímali jeho potřebu. Vize občanské společnosti totiž nebyla vždy vnímána 
kladně a nejde o všeobecně přijímaný koncept. V Jihomoravském kraji je 



však konkrétně naplňován: ANNO má možnost účasti v komisích a 
poradních orgánech (např. Rada pro rozvoj lidských zdrojů, která je 
orgánem zastupitelstva a má na starosti, aby strategické dokumenty 
v oblasti lidských zdrojů byly naplňovány, nejen deklarovaný). Je správné, 
že se ANNO účastní formování strategických dokumentů JMK, připomínkují 
je, vstupují do jejich zpracování.
Hovořil o tom, co je složité a nedaří se dojednat – dlouhodobé financování 
především v oblasti neformálního vzdělávání, ale doufá, že i to se s panem 
předsedou podaří prosadit.
Nakonec popřál úspěch dnešní konferenci, a aby spolupráce v tomto kraji 
dále pokračovala.

Pan Hron poděkoval a potvrdil, že spolupráce Asociace s krajem má 
vzestupnou, rozvíjející se tendenci.
Dále seznámil přítomné s historií Regionální konference (viz prezentace 
Partnerství NNO, státní správy a samosprávy) a představil Asociaci NNO 
JMK (viz prezentace Asociace nestátních neziskových organizací JMK).

2. Pan Liška (ANNO v ČR) představil Týdny pro neziskový sektor, 
www.tynes.cz

Proběhnou také Týdny pro neziskový sektor 2013, pan Liška vyzval 
přítomné, aby se zamysleli, jaké aktivity budou u nich v organizacích 
probíhat, následně je nahlásili Gabriele Bokové nebo panu Hronovi.

3. David Póč (Masarykova univerzita) představil Krátkodobý realizační plán 
Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 (viz prezentace)
Pan Póč pochválil spolupráci s předsedou ANNO JMK panem Hronem, 
připomínky NNO tak mohly být do dokumentu zahrnuty.
ANNO je u několika oblastí garantem opatření, a tak se budou moci NNO 
zapojovat do této činnosti.
Z hlediska tvorby dokumentu je důležité, že jsou vázány na rozpočet JMK, 
priority jsou tak reflektovány v tom, aby odpovídala finanční opatření.
V rámci dotačních titulů by měl být prokázán soulad určitého projektu se 
SRLZ.
Na závěr  pan Póč řekl, že je důležité, že JMK je subjektem, který se snaží 
k oblastem, ve kterých NNO pracují, přistupovat odpovědně, dokazuje to 
právě vytváření strategických dokumentů.
Následovala diskuze.

4. Helena Najbrtová prezentovala Databázi NNO Jihomoravského kraje (viz 
prezentace), www.databaze.annojmk.cz
Každá organizace má kartu s veřejně dostupnými informacemi, sama se 
rozhodne, které chce uveřejnit.
V září byl rozeslán všem organizacím mail s unikátně vygenerovaným 
heslem pro přihlášení se do svého záznamu. Pokud ještě některá 
organizace nevyplnila své údaje, může to  ještě udělat, pokud nebude 
moci dohledat heslo, bude vygenerováno nové, pokud zjistí chybu 
v údajích o své organizaci, může kontaktovat ANNO JMK. 
Aktualizace bude jednou ročně.

http://www.tynes.cz/
http://www.databaze.annojmk.cz/


Email s žádostí o zaslání formuláře: databaze@annojmk.cz
Kontakty: info@annojmk.cz, 541 215 533

5. Předseda Asociace NNO v ČR Karel Schwarz představil činnost Pracovní 
skupiny při ANNO v ČR (viz prezentace Otevřená pracovní skupina NNO)
Dále zdůraznil přítomným, že právě na nich z krajské úrovně velmi záleží, 
aby celý proces podpořili. Aby se povedlo něco prosadit, podpora z regionů 
a krajských organizací má velkou váhu a v minulosti toho bylo 
nedostatečně využito. Dnešní setkání tak může pomoci těm, kteří 
vyjednávají na celonárodní úrovni.

6. O vizích NNO promluvil Ivo Kaplán (viz prezentace Hlavní body pracovní 
skupiny, VIZE NS)
Uvedl, že v JMK jsme na dobré cestě a lepší než v jiných krajích, ale je 
třeba, aby byly zajišťovány peníze na provoz z kraje apod. Teprve poté by 
se mělo čerpat s evropských fondů.

7. Dále promluvila paní Julie Sokolovičová (ředitelka Zeleného kruhu 
bezpečí), koordinátorka pracovní skupiny o úpravě Občanského zákoníku 
(viz dokument Výstupy pro veřejnost a prezentace Příznaky veřejné 
prospěšnosti a požadovaný rejstřík).
Následovala diskuze.

8. Registrace zástupců NNO na volební část.

9. Přivítání po přestávce panem Jaromírem Hronem. Část regionální 
konference věnující se volebním záležitostem. Stručné zopakování 
informací o historii Regionálních konferencí a činnosti ANNO.

10. Ustavení volební části konference
Zvoleni:
Zapisovatel: Kristýna Pulišová
Skrutátoři: Kateřina Kusáková, Hana Glombová, Anna Najbrtová, Veronika 
Navrátilová
Ověřovatel zápisu: Bronislava Milínková, Jan Hochman
Návrhová komise: Roman Turský, Zdeněk Hloušek, Jitka Bednářová
Volební komise: Bendl, Oplatek, Lázníčková

11. Zprávy z minulého volebního období od zástupců ve čtyřech komisích – 
tyto zprávy jsou uloženy v kanceláři ANNO JMK.

12. Představení kandidátů do komisí
13. Volba kandidátů do jednotlivých komisí (viz příloha Výsledky volby 
kandidátů do 

komisí)
Usnesení:

Na návrh řídícího schůze zde máme návrhy:

mailto:info@annojmk.cz
mailto:databaze@annojmk.cz


IX. regionální konference NNO JMK vyjadřuje podporu pracovní skupině 
NNO a návrhům prezentovaným na konferenci jejími zástupci.

Zástupci NNO na Regionální konferenci zvolili zástupce do komisí JMK a to: 

Komise pro sport, mládež a volný čas – pan Dalimil Toman
Komise pro sociální věci a rodinu – paní Bronislava Milínková
Komise pro zdravotnictví – paní Jitka Bednářová
Komise pro evropské fondy – pan Zdeněk Hloušek
Komise venkova, zemědělství a životního prostředí – pan Jiří Pospíšil
Komise pro kulturu a památkovou péči – pan Vladimír Michal
Komise legislativní, organizační a majetková – paní Gerta Mazalová
Komise regionálního rozvoje – pan Luděk Leder
Komise pro výchovu a vzdělávání – Miloslav Hlaváček

Konference skončila 17:00

Ověřil :

Bronislava Milinková Jan Hochmann


