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Vážení a milí přátelé z členských neziskových organizací,

zdravíme Vás na začátku měsíce listopadu a přinášíme Vám další
aktuální informace z neziskového dění.
Připravili jsme pro Vás pár dalších seminářů, které Vás provedou
některými úskalími chodu a fungování vašich neziskovek, nabídku
akcí v adventu i informace o dění v ANNO JMK.

Slavnostní vyhlášení výsledků ankety 
Osobnost NNO JMK 2016

Druhý ročník ankety Osobnost nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje 2016
byl zakončen slavnostním vyhlášením výsledků ve čtvrtek 20. října 2016 v Křišťálovém sále na 
Staré radnici v Brně. 

Neziskové organizace z celé jižní Moravy vyslaly deset kandidátů, kteří si svou záslužnou činností, 
vysokým pracovním nasazením a letitými zkušenostmi v neziskovém sektoru vysloužili nominaci. 

Hlavní cenu získal a Osobností NNO JMK 2016 se stal: 

Mgr. Jakub Miklín

 z Evropského centra mládeže Břeclav /European Youth Centre Břeclav, z. s., 

kde již několik let působí na pozici prezidenta. Díky jeho práci  jako koordinátora EDS mělo mnoho
mladých dobrovolníků možnost vyjet do několika zemí světa pracovat pro neziskové organizace s 
podporou EU programu Erasmus+/Mládež v akci. V Břeclavi se spolupodílí na organizaci celé 
škály zajímavých akcí pro mládež a díky jeho spolupráci s Úřadem práce v Břeclavi  mohou 
zájemci o práci  rozvinout své schopnosti a vědomosti a následně získat práci díky účasti na 
neformálně vzdělávacích projektech Erasmus+.

Nominováni a oceněni byli tito zástupci neziskového sektoru:

MgA. Kateřina Báňová, předsedkyně YMCA Brno

Ing. Ivo Brzobohatý, Junák – český skaut, okres Brno – město, z. s.



Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá, ZČ Hnutí Brontosaurus 1. BRĎO Tišnov Gingko, Vzdělávání pro 
   život, spolek

Petr Burget, Betanie – křesťanská pomoc

PhDr. Lukáš Karnet, Klára pomáhá, z. s.

MgA. Jan Motal, Ph.D., Spolek Rádia R

Mgr. Martina Nejezchlebová, Ulita Blansko

Mgr. Milena Sedláčková, DiS., Svaz tělesně postižených ČR, Brno

Mgr. Marcela Zemánková, GYTA Kyjov

Více o kandidátech a důvodech jejich nominace na Osobnost NNO JMK 2016 naleznete na 
www.osobnostnnojmk.cz.

Letošní ročník ankety podpořili a tím umožnili  její konání naši partneři:

Siemens, s.r.o., o.z. Industrial Turbomachinery
RENISHAW s.r.o.
MOSS logistics s.r.o.
Mandát & partneři s.r.o.
Public Market Advisory s.r.o.
BN a kolektiv s.r.o.
a akademický malíř František Hanáček, který vítězi ankety daroval jeden ze svých obrazů.

Začátkem listopadu pořádá Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje 
následující seminář, na který Vás srdečně zveme.

Založili jste spolek a nevíte si rady s jeho administrativou, povinnostmi, které jste na sebe vzali, 
účetnictvím a dalšími věcmi? Seminář je zaměřen na studentské spolky, spolky rodičů a přátel školy
a obdobné subjekty.  

Malé spolky - praktické rady a informace 

2.11.2016 od  16 hodin

klubovna YMCA Brno, Kounicova 3, Brno

http://www.osobnostnnojmk.cz/


Co se dozvíte:

Základy toho, jak vůbec fungovat po ustavení spolku

Jak mají vypadat valné schůze a volby
 

Co je nutné uvést do rejstříku

Jak mají vypadat zápisy a kdy  je dělat 

Výbor a jeho jednání

Odpovědnost statutářů a dalších volených orgánů

Základy účetnictví a daní 

Co dělat a nedělat  s financemi spolku 

Pravidelné povinnosti

Seminář je díky podpoře JMK bezplatný.
Přihlášení na info@annojmk.cz   .

Bližší info na www.annojmk.cz či na FB.

I další seminář, který ANNO JMK pořádá, Vás seznámí s dalším úskalím, a to, jak vyúčtovat 
dotace.

Srdečně Vás zveme na seminář

Hlavní zásady vyúčtovávání dotací NNO - pro začátečníky 

Termín konání: 10.11.2016 v 15 hodin 

http://www.annojmk.cz/
mailto:info@annojmk.cz


v klubovně YMCA Brno
Kounicova 3

Co se dozvíte: 
Obecné zásady práce s dotací – smlouva, rozpočet, čerpání, značení dokladů a další náležitosti

Dotace v sociálních službách

Další dotace z veřejných rozpočtů

Nejčastější chyby při vyúčtování dotací

Seminář je díky podpoře JMK bezplatný.
Přihlášení na info@annojmk.cz   .

Bližší info na www.annojmk.cz či na FB.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přátelé a kamarádi z YMCA Brno
nás všechny srdečně zvou na
předvánoční akci:

Vánoční dílničky a Den otevřených dveří v YMCA Brno 

a to v sobotu 3. 12. 2016 od 9:00 hned na dvou místech:

• v Místodržitelském paláci na Moravském náměstí v Brně vedle kostela sv. Tomáše se budou konat

 Vánoční dílničky.

http://www.annojmk.cz/
mailto:info@annojmk.cz


Čeká Vás tvoření z papíru, tanec, pohyb a hlavně předvánoční atmosféra, to vše v krásných 
historických prostorách. 

Nenechte si to ujít!

Akci pořádají mladí dobrovolníci a vše je podpořeno z programu Mládež kraji – Jihomoravský 
kraj.

 V klubovně YMCA v Brně na Kounicově 3 probíhá ve
stejný den od 9:00 hod 

Den otevřených dveří YMCA.

Pro zájemce je připraveno pečení mikulášských perníčků, ochutnávání svařeného vína, šití 
vánočních ozdob, výroba vánočního papíru, taneční workshop pro všechny a nabídka činností 
kroužku modelářství. 

Určitě se za námi zastavte!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové 

Vás zve na další přednášku z cyklu „ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL“.   

 



Více informací naleznete na:
http://www.facebook.com/vybor.dobre.vule
http://www.vdv.cz

Vše, co pro Vás pravidelně připravujeme či o čem Vás chceme informovat, to vše naleznete na 
www.annojmk.cz.

Z kanceláře ANNO JMK Vás zdraví a příjemně zbarvené podzimní dny přeje 

Zdeňka Veselá

http://www.annojmk.cz/
http://www.vdv.cz/
http://www.facebook.com/vybor.dobre.vule
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