VĚSTNÍK ANNO JMK
říjen/2019

Vážení a milí přátelé z členských organizacích ANNO JMK,
zdravím Vás po delší době na začátku podzimu roku 2019.
Přináším Vám několik informací nejen z ANNO JMK, ale i od našich členských organizací.

Osobnost NNO JMK 2019
Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje, z. s. vyhlásila letos již
pátý ročník ankety Osobnost nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje 2019,
která oceňuje práci lidí zapojených v neziskovém sektoru Jihomoravského kraje.
Anketa je určena nejen členským organizacím ANNO JMK, ale všem neziskovým
organizacím na jižní Moravě.
Své kandidáty na tento titul nominovalo celkem 11 neziskových organizací z celého
Jihomoravského kraje.
Z nominovaných kandidátů můžete vybírat a hlasovat do 15. října 2019 prostřednictvím
webové stránky: https://www.osobnostnnojmk.cz/hlasovani-2019 , kde naleznete
medailony jednotlivých kandidátů na tento titul.
Na www.osobnostnnojmk.cz jsou též uveřejněny veškeré informace o anketě a přehled
partnerů, kteří anketu Osobnost NNO JMK 2019 podporují.
Slavnostní vyhlášení výsledků ankety, nad kterou převzal záštitu starosta Brno-střed
Ing. Arch. Vojtěch Mencl, se uskuteční 24. října 2019 v 16:00 hod v sále Městské části
Brno-střed na Dominikánské ulici.

Najdete nás i na: https://cs-cz.facebook.com/pg/annojmk.

Asociace nestátních neziskových organizací v ČR vyhlašuje každoroční anketu

Osobnost neziskového sektoru pro rok 2019.
Ta je určena současným i bývalým zaměstnancům, spolupracovníkům a dobrovolníkům, kteří
působí v neziskovém sektoru a přispívají k tvorbě silné občanské společnosti.
Pokud máte jako neziskovka zájem nominovat někoho ze svého okolí, zašlete nám stručný
profesní životopis navrhovaného kandidáta a krátké doporučení nominující organizace ve
formátu PDF, které bude obsahovat identifikační údaje NNO a podpis statutára, či jeho
zástupce. Své nominace zasílejte do neděle 20. 10 2019 na adresu info@anno-cr.cz.
Případné dotazy zodpoví:
předsedkyně ANNO ČR Martina Berdychová (martina.berdychova@anno-cr.cz, tel. 602 939
688) a PR manažer Jan Vocel (jan.vocel@anno-cr.cz).
Vyhlášení vítězů proběhne v úterý 3. 12. 2019 v Sále architektů na Staroměstské radnici v
Praze od 11.00. Všichni finalisté obdrží pamětní list a dárek. Pro představení této události
posíláme reportáž z loňského ročníku. http://anno-cr.cz/osobnost-neziskoveho-sektoru-prorok-2018/
Těšíme se na Vaši letošní účast!

Zahájení ankety sledujte na: http://anno-cr.cz

11. Všeoborová konference NNO v Praze
ANNO v ČR pracuje na přípravě a organizaci 11. Všeoborové konference NNO, která se má
uskutečnit v Praze ve dnech 6. - 7. 11. 2019.
Více informací a program naleznete na http://anno-cr.cz.

Poradna ANNO JMK
ANNO JMK rozšířila svoji nabídku poradenských služeb o téma zdravotní postižení a senioři.
Co vše tato poradna nabízí a jaké problémy |Vám pomůžeme vyřešit, naleznete na:
www.annojmk.cz/poradenstvi.
Své dotazy směřujte na adresu: zdravotnipostizeniaseniori@annojmk.cz.

Z Odboru zdraví Magistrátu města Brna jsme obdrželi následující zprávu, určenou
všem neziskovým organizacím, které se v této sféře pohybují.

Odbor zdraví MMB vyhlašuje dotační programy v oblasti zdraví pro rok
2020.
Konkrétně se jedná o následující programy:
1.
2.
3.
4.
5.

Dotace na projekty v oblasti podpory rodiny
Dotace na projekty v oblasti podpory aktivního stárnutí.
Dotace na aktivity v oblasti podpory neformálních pečovatelů.
Dotace na činnosti doplňující zdravotnické služby na území města Brna.
Dotace na podporu prevence násilí v rodině – problematika domácího násilí.

6.
Dotace jsou poskytovány na základě žádosti o poskytnutí dotace, kterou předkládá žadatel o
dotaci na základě zveřejněného programu (výzvy) na úřední desce MMB
http://edeska.brno.cz/eDeska/ .
Žadatelé o dotaci mohou předkládat své projekty od 1. října do 31. října 2019.
Veškeré informace naleznete na www.brno.cz nebo na www.brno-prorodiny.cz .

Kateřina Dudková
referent pro rodinu
Oddělení prorodinné politiky
Odbor zdraví
Magistrát města Brna | Dominikánské nám. 3 | 601 67 Brno
T: +420 542 172 434 | E: dudkova.katerina@brno.cz
www.brno.cz | facebook | twitter

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Svaz tělesně postižených v České republice, z. s., městská organizace Brno nabízí svým
klientům následující služby.
Služby je potřeba si sjednat a domluvit na tel.: +420 732 477 600

8. říjen – Památný den sokolstva a významný den ČR
Celá Česká republika si společně s Českou obcí sokolskou připomene zavražděné a umučené
sokolky a sokoly, kteří položili život za republiku a demokracii. Po celé České republice se
budou konat pietní akty a další vzpomínkové události.
Na následující akce v Jihomoravském kraji srdečně zve Sokolská župa Jana Máchala.
Celý přehled akcí, souvisejících s tímto výročím, naleznete na https://www.sokol.eu/.
Zde naleznete odkaz na spot k Památnému dni:https://www.youtube.com/watch?v=fqsZeIq7_k

Klub přátel umění v ČR Vás srdečně zve na Podzimní divadelní festival, který se koná ve
dnech 11. října - 3. listopadu 2019, viz program na pozvánce.
Více informací naleznete na www.kpu-cr.org.

