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Vážení a milí přátelé z členských organizacích ANNO JMK,

zdravím Vás na konci listopadu a přináším informace z ANNO JMK i od našich členů.

Osobnost NNO JMK 2018

Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje, z. s. po předchozích třech 
úspěšných ročnících vyhlásila letos již čtvrtý ročník ankety

Osobnost nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje 2018,

která opět ocenila práci lidí zapojených v neziskovém sektoru Jihomoravského kraje a kladla 
si za cíl zviditelnit jejich nezastupitelné místo v širokém spektru nabídky činností 
neziskových organizací.
Anketa byla určena nejen členským organizacím ANNO JMK, ale všem neziskovým 
organizacím na jižní Moravě.

Generální partnerství nad anketou převzala firma Siemens, Turbomachinery, dalšími partnery 
se tak, jako v předchozích letech, staly firmy Renishaw, s. r. o., MOSS logistics, s. r. o., malíř 
a výtvarník Vladimír Kiseljov a akademický malíř František Hanáček, který věnoval cenu pro
první místo.
Své kandidáty nominovalo pět neziskových organizací. 
Během Slavnostního vyhlášení výsledků 5. listopadu 2018 v sále MČ Brno Maloměřice a 
Obřany bylo předáno ocenění všem kandidátům a vítězkou této ankety se s nejvyšším počtem 
hlasů stala paní Božena Bešterová, zdravotní sestra z Betanie – křesťanské pomoci, z. ú. v
Brně – Maloměřicích,  které tímto srdečně blahopřejeme a současně děkujeme všem, kteří 
svými hlasy podpořili všechny nominované kandidáty.

 
Zapojení ANNO JMK v mezinárodním projektu SPADE - Be Smart - 
strategické partnerství pro digitálně vyloučené "v rámci programu 
Erasmus +

V loňském roce byl zahájen tento projekt s mezinárodní účastí 7 evropských států.
Během roku se ve Vídni, Lisabonu, Stuttgartu a Sofii uskutečnilo několik pracovních setkání, 
na které navazovaly workshopy za účasti zástupců jednotlivých zemí. 



Český partner - Asociace NNO JMK - ve spolupráci s dalšími partnery připraví elektronickou 
brožuru obsahující materiály, fotografickou dokumentaci, popisy pracovních metod 
používaných během workshopu a účinky výměny zkušeností mezi partnery.

Další plánovaná setkání v roce 2019 se uskuteční v:
Polsko, Gdaňsk
Rakousko,Vídeň
Švédsko
Česká republika, Brno – závěr podzim 2019.

Více informací naleznete na www.annojmk.cz.

Sdružení aktivních dědečků a babiček – SaBBa 

zve srdečně na následující akce, které pořádá v prosinci:

http://www.annojmk.cz/




Vánoční jedličky v květináči

Již 17 let mají obyvatelé Brna a okolí možnost zakoupit si živou vánoční jedličku díky projektu
„Vánoční stromky – stromky pro život.“ Tento projekt vznikl v roce 1998 ve
spolupráci Veroniky, Lipky a Hnutí Duha v Brně. V průběhu let se do projektu
připojilo několik dalších neziskových organizací. Letos si jedličky v květináči
můžete koupit za 120,- Kč v adventním období od 26. 11. 2018 denně od 9:00
do 15:00 hod v YMCA Brno (Kounicova 3,Brno-střed).

Myšlenka projektu spočívá v předvánočním prodeji jedlí bělokorých v květináči,
které  po  Vánocích  zůstanou  na  zahrádkách  a  nebo  se  vysadí  do  lesů.  YMCA Brno  tak  nabízí
alternativu živých vánočních stromečků k řezaným, aby lidé mohli využít tradic vánočních svátků k
podpoře městské zeleně nebo lesa výsadbou naší  původní  dřeviny jedle  bělokoré.  Jedličky jsou
zasazené v květináči a vysoké 30-40 cm. Zájemci dostanou také návod, jak o jedličku během zimy a
Vánoc pečovat.

Na jaře bude možnost zasadit  zakoupený stromek na společné výsadbě dne  13. dubna 2018 za
asistence lesníků na vybrané místo v okolí Brna.

Adresa: Kounicova 3, Brno
Tel., fax: +420 541 215 533
mail: ymca@ymcabrno.cz

Projekt Senioři seniorům

ANNO JMK  v rámci pilotního programu podpořeného grantem Magistrátu města Brna vytváří na 
svém webu www.annojmk.cz dobrovolnickou burzu seniorů, kde se bude potkávat:

- poptávka po pomoci s osobními problémy typu: co mám dělat s mobilem, když.. co mám dělat s   
počítačem, když.. zabouchly se mi dveře, kam mám volat o pomoc, .. 
- s nabídkou seniorů - odborníků, kteří hledají zapojení do nějaké smysluplné činnosti.

Jejich zájem by uvítaly i některé neziskové organizace, např.:
- YMCA Brno pro doučování dětí, žáků základních škol, nebo pomoc při realizaci rukodělných 
víkendů,

- ZO ČSOP Veronica pro drobné řemeslnické práce v domě ochránců přírody, nebo v obchůdku 
Nadace Veronica.

Jde o bezplatnou dobrovolnickou činnost, jejíž jedinou odměnou je dobrý pocit z dobře vykonané 
práce a předání nedocenitelných zkušeností seniorů dalším generacím.

V první fázi projektu hledáme odborníky. Máte co nabídnout? Kontaktujte nás.

Další informace získáte na info@annojmk.cz, milsoft@seznam.cz nebo na telefonu koordinátorky 
projektu paní Bronislavy Milinkové - 775 152 157.



Poradci pro projekt Senioři seniorům:

Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje, z.s.
Česká 31, 602 00 Brno, kancelář - Kounicova 3, Brno:

Kancelář – rozcestník: 541 215 533

Problematika NNO, řemesla 608 423 550
603 421 794

Problematika zdravotně postižených, sociální poradenství, základy IT 
775 152 157

Poradenství v sociální oblasti 545 230 775

Informace ke GDPR

Na webových stránkách http://www.annojmk.cz/gdpr naleznete odkaz na prezentaci lektoraTomáše 
Válka ze semináře Spolky a GDPR, který se uskutečnil 8. listopadu 2018 v Brně.
Možná v ní najdete informace, které potřebujete pro chod Vaší organizace.

Pozvánka Sdružení Filia z. s.

Sdružení Filia z. s. sociálně terapeutická dílna Kamenka by vás rádo pozvalo na mikulášskou 
besídku, která se bude konat ve středu 5. prosince 2018 v 16:30 hodin v kulturním domě 
Kamenná čtvrť 35 v Brně.

Program:
* Vánoční kulturní pásmo- Pohádka o chytrém Budulínkovi
* Příchod Mikuláše s doprovodem
* Společný zpěv vánočních koled

Sponzoři této akce a činnosti Sdružení Fillia jsou:
* Pramen Brněnka s. r. o., Náměstí Míru 1, Brno
* Kania, Sedlák, Smola - Patentová a známková kancelář, Mendlovo náměstí 1a, Brno

Mikulášské balíčky můžete odevzdat hodinu před začátkem besídky na uvedené adrese.

Budeme se na vás těšit.:-)

Předvánoční 143. schůze Výkonného výboru ANNO JMK se uskuteční v úterý 4. prosince 2018 
v 16:00 hod v kanceláři ANNO JMK na Kounicové ul. 3 v Brně.

Prosíme členy VV ANNO JMK o hojnou účast.

Z kanceláře ANNO JMK Vás zdraví Zdeňka Veselá.

http://www.annojmk.cz/gdpr

