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Vážení a milí členové ANNO JMK, 

květnové číslo Věstníku ANNO JMK s logem Osobnosti NNO JMK na titulní straně se Vám právě dostává 
do rukou. Přinášíme Vám v něm několik aktuálních informací z činnosti ANNO JMK a nabídku akcí našich 
členských organizací.

…...........................................................................................................................................................................

Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje pořádá 2. ročník ankety 

Osobnost NNO Jihomoravského kraje 2016

Foto „Osobnost NNO JMK 2015“

Anketa je určena osobnostem ve Vašich neziskových organizacích, Vašim kolegům a přátelům, všem, kteří
ve svých neziskových organizacích dosahují jedinečných výsledků nejen ve své profesi, ale mnohdy
se i nad rámec svých povinností aktivně podílejí na veřejném životě. 
Bez jejich obětavosti si nelze představit péči o seniory, práci s dětmi, činnost v kulturní oblasti i 
sportu. Bohatě přispívají ke zlepšení a rozvoji svého regionu. 
Nejedná se přitom jen o veřejně známé a úspěšné osobnosti, ale především o obyčejné obyvatele 
našeho Jihomoravského kraje, o jejichž smysluplných a nezištných aktivitách nemá veřejnost ani 
média většinou ani tušení.



Veškeré informace o letošním 2. ročníku této ankety naleznete na www.osobnostnnojmk.cz.
Anketa byla zahájena dne 22. 4. 2016 a svého kandidáta na tento titul můžete nominovat do 31. 7. 
2016 zasláním nominačních příspěvků, ze kterých budou zpracovány medailony jednotlivých 
kandidátů.
 
Hlasování pro vybrané kandidáty bude probíhat elektronickou i písemnou formou od 1. 8. 2016 do 
30. 9. 2016.

Na slavnostní vyhlášení výsledků ankety budou pozváni zástupci nestátních neziskových organizací
Jihomoravského kraje, starostové obcí, kde ocenění působí, politici a partneři, kteří konání této 
ankety podpoří.

Předání titulu „Osobnost NNO Jihomoravského kraje 2016“ se uskuteční v Brně 20. října 
2016.

Neváhejte tedy a povězte nám o někom z vašeho okolí, kdo si toto poděkování zaslouží.

Dále Vás Asociace NNO JMK a Asociace NNO ZK

srdečně zvou na seminář věnovaný legislativě NNO s názvem 

Dopady nového občanského zákoníku na NNO v teorii a (hlavně) v
praxi,

který budou pořádat 

19. května 2016 od 15 do 19 hodin v Brně.
Místo bude ještě včas upřesněno.

Na programu budou tato témata:

Právní úprava NNO podle NOZ
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?

Veřejné rejstříky
Jak zapsat údaje o organizaci do veřejného rejstříku?

Jaké listiny doložit? A jak?
Musí mít NNO datovou schránku a elektronický podpis?

Sledujte naše stránky www.annojmk.cz, kde uveřejňujeme aktuální informace.

http://www.annojmk.cz/
http://www.osobnostnnojmk.cz/


Nezisková organizace Hašle, z. s., která je novým členem ANNO JMK, nás jako partnera požádala 
o spoluúčast při organizaci koncertu na podporu handicapovaných dětí.

Rádi jsme souhlasili a zveme i Vás, kdo chcete podpořit dobrou věc.

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

Další pozvánku jsme obdrželi z brněnské neziskové organizace Ženy50, z. s., která pořádá již tradičně 
druhou neděli v květnu  

Koncert ke Dni matek.

Koncert se uskuteční v neděli 8. května 2016 v 19 hodin.
v sále Otakara Motejla v budově Kanceláře veřejného ochránce práv v Brně.

V rámci koncertu proběhne i vyhodnocení fotosoutěže Úhel pohledu. 



Jak jsme Vás již několikrát informovali, Komora sociálních podniků ve spolupráci s Asociací NNO 
JMK a Jihomoravským krajem pořádá cyklus seminářů o 

Sociálním podnikání v praxi.

Cílem seminářů je seznámit regionální veřejnou správu, zaměstnance městských úřadů, 
příspěvkových organizací, podnikatele a širokou veřejnost s možnostmi zaměstnávání osob 
znevýhodněných na trhu práce a s výhodami sociálního podnikání. 

V měsíci květnu se semináře uskuteční v těchto termínech:

  6. 5. 2016 Miroslav
11. 5. 2016 Mikulov
17. 5. 2016 Brno – a to bude poslední seminář, kterým bude celý cyklus ukončen.





Další pozvánka je od Sokolské župy Jana Máchala v Brně, která 21. května pořádá pro veřejnost 
následující akce:



Za spolupracovníky z kanceláře ANNO JMK Vám a Vašim organizacím přeje hodně radosti z práce 
a jarní sluníčko nad hlavou

Zdeňka Veselá


