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Milí přátelé z členských organizací, dostává se Vám do rukou další vydání Věstníku ANNO
JMK, tentokrát jsme z důvodu nemoci přeskočili září a jsme hned v říjnu. O to více informací
se k Vám dostane.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V úterý 13. září 2016 v klubovně YMCA v Brně na Kounicové ulici proběhla

mimořádná 19. Valná hromada ANNO JMK,
na které se projednal návrh transformovat k 1. 1. 2017 ANNO JMK jako zájmové sdružení
právnických osob na spolek s názvem

Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje, z. s.
Současně byly přijaty stanovy spolku, které byly doplněny na základě vašich připomínek.
Členy výkonného výboru spolku se stali členové výkonného výboru ANNO JMK zvolení na 18.
Valné hromadě ANNO JMK ze dne 29. 6. 2016. Revizorem spolku se stal revizor zvolený též na 18.
Valné hromadě ANNO JMK a funkční období těchto členů volených orgánů spolku skončí 30. 6.
2020.
Členové ANNO JMK se transformací ANNO JMK na spolek automaticky stali členy spolku
Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje, z. s.

Na základě vašich podnětů jsme se rozhodli zopakovat jarní seminář věnovaný hlavně veřejným
rejstříkům a spolkům. Kromě toho jsme obsah rozšířili o téma odpovědnosti statutárních zástupců,
jejich odměňování a dozvíte se i něco o ELDP.

Dopady nového občanského zákoníku na NNO
v teorii a (hlavně) v praxi,
Seminář se koná dne 6.10. 2016 od 15 do 18 hodin,
prostory MU Komenského náměstí 2, Brno
místnost 257, 2. NP
Na programu budou tato témata:

Právní úprava NNO podle NOZ , aktuální povinnosti, novinky z fungování NNO
Jak mají vypadat stanovy a jiné zakladatelské listiny NNO podle nové právní úpravy?
A jak další dokumenty organizace (jednací řád, účetní závěrka atd.)?
Jak je to s odpovědností členů (nejen) statutárních orgánů?
A jak je to s odměňováním statutárních orgánů?
Několik informací o elektronické evidenci tržeb.
Veřejné rejstříky
Jak zapsat údaje o organizaci do veřejného rejstříku?
Jaké listiny doložit? A jak?
Musí mít NNO datovou schránku a elektronický podpis?
Přednášející: Mgr. Marcela Tomaščáková
Přihlášky zasílejte na info@annojmk.cz, počet míst je omezen.
Seminář je díky podpoře MMR a JMK bezplatný.

Tímto termínem jsme se snažili vyjít vstříc těm z vás, kdo jste se nemohli zúčastnit jarního termínu,
o který byl veliký zájem.
–----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toto logo již znáte,
anketu

Osobnost NNO JMK 2016 také.

Neziskové organizace Jihomoravského kraje v letošním roce nominovaly celkem 10 kandidátů na
tento titul. Profese a zaměření kandidátů jde napříč celým neziskovým spektrem.
Na www.osobnostnnojmk.cz naleznete seznam kandidátů s jejich medailony, kde můžete pro svého
favorita hlasovat až do 15. října 2016.
Slavnostní vyhlášení Osobnosti NNO JMK 2016 se uskuteční ve čtvrtek dne 20. října 2016 v 16,00
hod v Křišťálovém sálu Staré radnice v Brně na Mečové ulici.
Hlavní cenou je letos obraz od akademického malíře Františka Hanáčka, který svým uměním tuto
anketu podpořil.

Naše členská organizace Klub přátel umění v ČR Vás srdečně zve na následující festival:

Pozvánky na další podzimní semináře:
2. 11. 2016 od 16 hodin
MU Komenského nám.2, Brno
Malé spolky - praktické rady a informace
Dozvíte se základy toho, jak vůbec fungovat po ustavení spolku, jak mají vypadat valné
schůze a volby ve spolku, co je nutné uvést do rejstříku, kdy a jak dělat zápisy, odpovědnost
statutářů a dalších volených orgánů, výbor a jeho jednání, základy účetnictví a daňové
problematiky, zásady správného hospodaření a mnoho dalších věcí….
A to vše se zaměřením na malé spolky, studentské spolky, spolky rodičů a přátel školy atp.

10. 11. 2016 od 15 hodin
Klubovna YMCA Brno, Kounicova 3, Brno
Hlavní zásady vyúčtovávání dotací NNO - pro začátečníky
Pro ty, kdo s dotacemi začínají. Budeme se věnovat rozpočtu, značení dokladů, závěrečným
zprávám apod. Bližší pozornost věnujeme dotacím ze sociální oblasti.
Semináře jsou díky podpoře JMK bezplatné.
Změna místa konání vyhrazena.
Přihlášení na info@annojmk.cz
Bližší info na www.annojmk.cz či na FB.

Týdny vzdělávání dospělých v Jihomoravském kraji
V tyto dny započaly i v Jihomoravském kraji Týdny vzdělávání dospělých (TVD), který zahrnují
aktivity, jejichž úkolem je motivovat potenciální účastníky dalšího vzdělávání k aktivní účasti ve
vzdělávacích aktivitách a zároveň motivovat vzdělavatele k aktivní nabídce možností využití
dalšího vzdělávání a zaměstnavatele k systematickému vzdělávání zaměstnanců. V rámci této
aktivity se můžete účastnit bezplatných vzdělávacích seminářů, dnů otevřených dveří, konferencí a
dalších vzdělávacích akcí, jejichž seznam najdete zde:
http://www.tydnyvzdelavani.cz.

Doufám, že si z naší bohaté podzimní nabídky něco vyberete.
Přeji Vám pěkné podzimní dny.

Z kanceláře ANNO JMK zdraví Zdeňka Veselá

