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Vážení přátelé,
představujeme Vám první číslo Věstníku ANNO JMK, ve kterém Vás budeme
informovat o dění v Asociaci. Naleznete zde pelmel důležitých událostí
Asociace, členských organizací, ale i měst, kraje, republiky…
Budeme velmi rádi, pokud s námi budete na tvorbě tohoto materiálu
spolupracovat – posílejte nám pozvánky na Vaše akce ještě hojněji, než tak
činíte doposud! Napište nám Vaše podněty a připomínky, návrhy i nápady.

Dne 11.10.2011 proběhla 13. Valná hromada ANNO JMK, zúčastnilo se jí 17
zástupců z 16 členských organizací. Zápis z 13. VH obdržíte v příštím čísle
Věstníku.

Připomínám tvorbu databáze NNO, Vás, kteří jste ještě nevyplnili svůj
záznam, prosím, abyste tak učinili. Informuje o tomto počinu také své
spřátelené neziskovky! Pro více info www.annojmk.cz
a vyjasnění případných nejasností email: databaze@annojmk.cz

Asociace NNO JMK je na facebooku, vy kteří toto médium využíváte,
koukněte a přidejte se k nám!
http://www.facebook.com/pages/Asociace-nest%C3%A1tn%C3%ADchneziskov%C3%BDch-organizac%C3%AD-Jihomoravsk%C3%A9hokraje/117348325018500?sk=wall

ANNO JMK Vás zve na seminář Nová média a sociální sítě-příležitost pro
NNO. Uskuteční se již v pondělí 17.10.2011 od 16 hodin ve Slévárně
Vaňkovka, určitě přijďte.
http://annojmk.cz/Zpravy/Seminar-Nova-media-a-socialni-site-prilezitostpro-neziskove-organizace

Nadační fond Vranov Vás srdečně zve na přednášku PhDr. Marka Vařeky,
Ph.D. „Hrobky rodiny Liechtensteinů – vztah vysoké aristokracie ke svým
předkům“, která se koná 5. listopadu 2011 ve velkém přednáškovém sále
Duchovního centra na Vranově u Brna.
http://annojmk.cz/Zpravy/Prednaska-Hrobky-rodiny-Liechtensteinu-vztahvysoke-aristokracie-ke-svym-predkum

Legrace pro tři generace Přijďte strávit příjemný den společným vyráběním a zkuste si vytvořit
originální koše, košíky a proutěné ozdůbky.
Srdečně Vás všechny zveme! Sobota 15.10.2011 od 10- 17 hod.
Klubovna YMCA, Kounicova 3, Brno, Materiál i občerstvení zajištěno,
vezměte své děti nebo vnoučata a přijďte. Rezervace na brno@ymcabrno.cz

Pro pracovníky v sociálních službách:
Upozorňujeme na projekt MPSV Vzdělávejte se pro růst , jehož cílem
je podpora zaměstnavatelů , kteří realizují činnost v těchto odvětvích:
strojírenství, stavebnictví, nezávislý maloobchod (v tomto případě jen malé a
střední podniky) , pohostinství, gastronomie, terénní sociální služby,
odpadové hospodářství.
Zaměstnavatelé v rámci projektu obdrží finanční příspěvek na vzdělávání či
rekvalifikaci svých zaměstnanců. Současně budou zaměstnavateli hrazeny
mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání
(po tuto dobu totiž nemůže zaměstnavatel využít zaměstnance na jinou práci)
Toto vzdělávání může být obecné a v odůvodněných případech i specifické.
http://annojmk.cz/Zpravy/Projekt-MPSV-Vzdelavejte-se-pro-rust

MOJE 20. STOLETÍ je brněnský festival svobody proti totalitě, jehož cílem je
netradičním způsobem zprostředkovat osudy pamětníků a nabídnout

publiku široký kulturní program. První ročník festivalu se uskuteční od září
do listopadu letošního roku v brněnské kavárně Trojka.
http://www.moje20stoleti.cz/

a nakonec výhodná nabídka na tisk:

Těšíme se nashledanou v příštím čísle ☺

