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Vážení a milí přátelé v členských organizacích ANNO JMK,

srdečně Vás zdravím v době dovolených a přináším aktuální informace o připravovaných 
akcích nejen u nás, ale i ve vašich organizacích.

Osobnost NNO JMK 2018

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

Osobnost nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje 2018,

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

Čtvrtý ročník ankety odstartuje 20. července 2018.

Své kandidáty, kolegy či přátele můžete nominovat prostřednictvím nominačního formuláře, 
který naleznete na www.osobnostnnojmk.cz. Zde budou uveřejněny i veškeré informace 
o anketě a přehled partnerů, kteří čtvrtý ročník ankety Osobnost NNO JMK 2018 podporují. 
Vyplněný dotazník zašlete na osobnost@annojmk.cz. 

Za jednu organizaci lze nominovat pouze jednu osobnost. 
Z kandidátů na titul Osobnost neziskového sektoru JMK 2018 mohou následně vybírat 
a hlasovat jak členové neziskových organizací, tak i široká veřejnost. 

Hlasování bude probíhat od 15.září do 15. října 2018.

Bližší informace ohledně termínu vyhlášení výsledků obdržíte po prázdninách.

mailto:osobnost@annojmk.cz
http://www.osobnostnnojmk.cz/


Projekt SPADE

V loňském roce se ANNO JMK, z. s.  stalo partnerem v evropském projektu SPADE – Be 
Smart z programu Erasmus+, K2 – celoživotní vzdělávání, který probíhá od 1. 10. 2017 do 
30. 5. 2020.
Cílem projektu je zamezit vyloučení některých skupin obyvatel z občanské společnosti – 
seniorů, lidí s nedokončeným vzděláním aj. - z důvodu neovládání informačních technologií.
Aktivitami projektu jsou čtyři workshopy, kde se  posluchači - „studenti“ dozvědí, jak se tato 
problematika řeší v jiných evropských zemích, a následně tito účastníci workshopu - „trenéři“
provedou stejné workshopy ve svých zemích.

Workshopy budou v průběhu dvou let čtyři, a to:

Stát město Přibližný termín 
konání

Portugalsko Lisabon 23. - 27. 4. 2018 - 
proběhlo

Německo Stuttgart 17. - 21. 9. 2018, termín
je stále v jednání, asi se 
přesune na únor 2019

Rakousko Vídeň 10. - 14. 6. 2019

Švédsko Norrköpping  2. - 6. 9. 2019

Všechny workshopy jsou organizovány stejně – první den příjezd (přílet), 2. - 4. den pracovní 
a 5. den odjezd (odlet). Z rozpočtu projektu jsou placeny všechny uznatelné výdaje, tj. 
cestovné, ubytování a další nutné výdaje, ale jen do výše rozpočtu projektu na jednotlivé akce.

Účastníci dostanou včas skripta k obsahu jednotlivých workshopů, neboť jim pokaždé 
předchází schůzka koordinátorů, kde budou workshopy konzultovány.
Poslední projektová schůzka koordinátorů k závěrům projektu se bude konat v Brně ve dnech 
10. - 14. 2. 2020.
Podmínkou účasti  na workshopu je aspoň částečná znalost angličtiny.

Koordinátory projektu za  ANNO JMK jsou:
Bc. Michal Lepka a RNDr. Bronislava Milinková, kontakt na ně je: info@annojmk.cz. 

mailto:info@annojmk.cz


Atelier KREAT Vás srdečně zve na výstavu, jejíž vernisáž se sice již uskutečnila, ale která
bude přístupná během letních měsíců během otevírací doby v České spořitelně na Jánské 10 v 
Brně. 



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: 

Ø 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, ….. 

Ø s nabídkou seniorů - odborníků, kteří hledají zapojení do nějaké smysluplné činnosti.

Jejich zájem by uvítaly i některé neziskové organizace, např.

Ø YMCA Brno pro doučování dětí, žáků základních škol, 

 nebo pomoc při realizaci rukodělných víkendů,

Ø 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 777 848 015, do konce prázdnin.



Seminář o GDPR

ANNO JMK z. s. pro Vás připravuje a chystá dlouho očekávaný seminář o GDPR, na kterém 
se dozvíte důležité zásady ochrany osobních údajů ve vašich organizacích.
Termín konání bude 6. září 2018 odpoledne, seminář se uskuteční v klubovně YMCA Brno, 
Kounicova 3, 602 00 Brno.
Pozvánku s programem obdržíte během srpna 2018.

Z kanceláře ANNO JMK Vás zdraví Zdeňka Veselá


