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Vážení a milí přátelé, členové ANNO JMK,
máme tady červen, školní rok se pomalu chýlí ke konci, plánujeme rodinné dovolené a prázdninové
pobyty.
Díky informacím, které pro Vás ve Věstníku ANNO JMK uveřejňujeme, víte, co Vás jako členy
ANNO JMK čeká a jakých akcí se můžete zúčastnit.

18. Valná hromada ANNO JMK
V kanceláři ANNO JMK připravujeme konání 18. Valné hromady ANNO JMK, která je letos i
Valnou hromadou volební.
Uskuteční se 29. června 2016 v klubovně YMCA, Kounicova 3, Brno.
V emailové rozesílce z 26. května 2016 naleznete jak pozvánku na Valnou hromadu s předběžným
programem, tak zprávu hospodáře, zprávu o revizi účetnictví a zkrácenou verzi hospodářského
výsledku ANNO JMK.
Promyslete si i své nominace na kandidáty do Výkonného výboru ANNO JMK.
Těšíme se na Vás, přijďte v hojném počtu.
O své účasti dejte, prosím, vědět na info@annojmk.cz.

I v tomto čísle Věstníku, stejně jako v minulém, Vám přinášíme informace o právě probíhající
anketě:
Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje pořádá 2. ročník ankety

Osobnost NNO Jihomoravského kraje 2016
Zatím se pomalu scházejí nominace, ale těch, kteří si toto ocenění zaslouží, je určitě mnohem více,
než kolik nominací jsme doposud obdrželi. Prodloužili jsme proto i termín, do kdy přijímáme
nominace do této ankety.
Neváhejte tedy a povězte nám o někom z vašeho okolí, kdo si toto poděkování zaslouží.
Hlavní cenou pro letošní Osobnost NNO JMK bude originální dílo z dílny akademického malíře
Františka Hamáčka.

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. 8.
2016 zasláním nominačních příspěvků, ze kterých budou zpracovány medailony jednotlivých
kandidátů.
Hlasování pro vybrané kandidáty bude probíhat elektronickou i písemnou formou od 1. 9. 2016 do
30. 9. 2016.
Na slavnostní vyhlášení výsledků ankety budou pozváni zástupci nestátních neziskových organizací
Jihomoravského kraje, starostové obcí, kde ocenění působí a partneři, kteří konání této ankety
podpoří.
Předání titulu „Osobnost NNO Jihomoravského kraje 2016“ se uskuteční 20. října 2016 na
Staré radnici v Brně.

A znovu Vás srdečně zveme na následující koncert.
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.
Vstupné na koncert je pro všechny návštěvníky dobrovolné.

IROP výzva č. 29 a 30 Rozvoj sociálních služeb
Upozorňujeme na vyhlášení výzvy IROP č. 29 - Rozvoj sociálních služeb.
Podpora je zaměřena na infrastrukturu pro dostupnost a rozvoj sociální služby, konkrétně se jedná o
nákup objektů, zařízení a vybavení, výstavbu, stavební úpravy, či rekonstrukce původních objektů, které
vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění zázemí stávajících
služeb sociální práce s cílovými skupinami, tj. osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním
vyloučením a osoby se zdravotním postižením. Podporovány budou projekty, které se zaměřují na
vybudování zázemí mimo jiné pro centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře, chráněné bydlení,
terapeutické komunity, sociální poradny, sociálně terapeutické dílny, intervenční centra, podporu
samostatného bydlení, pečovatelskou službu, osobní asistenci, kontaktní centra, apod.
Materiály k výzvě naleznete na :
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-29-Rozvoj-socialnich-sluzeb
Termín příjmu žádostí : 27. 5. - 27. 10. 2016
Ve stejném termínu je otevřena i výzva č. 30 - Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených
lokalitách.
Materiály k této výzvě naleznete na:
http://www.strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-30-Rozvoj-socialnich-sluzeb-v-SVL

Týdny vzdělávání dospělých
v Jihomoravském kraji v roce 2016
Tak, jako každý rok, se i letos na podzim uskuteční Týdny vzdělávání
dospělých.
Každoročně probíhají na území Jihomoravského kraje desítky programů,
seminářů, přednášek či setkání určených jak zájemcům z neziskového sektoru, tak vzdělavatelům z řad
široké veřejnosti.
Promyslete si ve svých členských organizacích, s jakým programem se do této akce chcete zapojit.
Sledujte naše stránky www.annojmk.cz, kde se dozvíte více.

Po rozesílce tohoto čísla Věstníku jsme dostali nabídku dalších dvou červnových akcí, které pro Vás
mohou být zajímavé, proto je přidáváme k předchozím informacím.

Milí fundraisingoví nadšenci,
zveme vás na poslední předprázdninové setkání

Klubu začínajících fundraiserů v Brně při Českém centru fundraisingu.
Klub se koná příští středu, 15. 6. v době od 12:30 do 15:00 hodin na Anenské 10, vzdělávací místnost
Sdružení pěstounských rodin, II. patro. Jako vždy, bude to výjimečné setkání s výjimečnými hosty, kteří
naprosto nezištně se přijdou podělit o své zkušeností z oblasti fundraisingu.
Téma sekání je Jak získat a udržet dárce. Příklady dobrých fundraisingových kampaní.
Pozvání přijaly a o své zkušeností se přijdou podělit zástupkyně tři organizací:
• Martina Hlavatá z Hnutí DUHA, specialistka na péči o dárce a telefundraising, která nastíní, jak
v rámci organizace probíhá získávání a udržení dárců.
• Lucie Marková, ředitelka Debra ČR, která představí projekt 12+12: jak začínal (ztrátově) a
kam se dostal dnes (je to kvalitní součást financování chodu organizace).
• Petra Ben Touzia, fundraiserka Industra - nezávislého neziskového kreativního hubu, která se
věnuje především firemnímu fundraisingu a snaží se o kreativní a oboustranně profitující
partnerství. A jak se jí daří představí ve svém příspěvku.
Potvrzení účasti je nutné (máme omezenou kapacitu míst) na email: klubfundraiserubrno@gmail.com.
Děkujeme!
Také jsme rádi, když přijdete a zároveň se podíváte a věnujete čas informacím o tom, jak to na klubech
chodí. Není to úplně zdarma (pouze pro nováčky nabízíme první dvě setkání "na zkoušku").
Ovšem členstvím organizace či jednotlivec získávají hodně:
- posílíte svůj dobrý pocit z toho, že se podílíte na kultivaci fundraisingového prostředí v České
republice
- dostanete kontakty na skvělé lidi z oboru. Hosty každého setkání jsou osoby/osobností, které nabízejí
podporu a pomoc klubákům i mimo klubová setkání
- slevu na veškeré kurzy Českého centra fundraisingu (věřte, že stojí za to)
- a nakonec, budete součásti skvělé skupiny lidí, jejichž snahou a potřebou je sdílet zkušeností z oblasti
fundraisingu
Další informace najdete na www.fundraising.cz
Těšíme se na vás!
Julka Prejsová a Dagmar Švédová

Umění pro každého

Další pozvánka je od Moravské galerie v Brně a Ateliéru KreAt, který se věnuje výtvarné tvorbě lidí s
mentálním nebo psychickým handicapem a autismem. Srdečně Vás zvou na otevřený workshop za účasti
výtvarníků a lektorů ateliéru KreAt.
Přijďte zažít tvůrčí atmosféru ve skupině a sdílení radosti z tvorby. Chcete-li, přineste vlastní téma,
techniku si zvolíte sami, výtvarný materiál bude k dispozici (papíry, pastelky, pastely, vodové, anilinové i
akrylové barvy).
Vstup zdarma. Není třeba si předem rezervovat místo.
Více informací na edukace@moravska-galerie.cz nebo 532 169 119.

Pěkné červnové dny za kancelář ANNO JMK Vám přeje Zdeňka Veselá.

