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Vážení přátelé,
Hlásíme se Vám opět z ANNO JMK ☺
Ústředním tématem pro nejbližší týdny je databáze, databáze a zase ta
databáze… Vyplňujte, sdílejte, dejte o sobě vědět!

Dne 11.10.2011 proběhla 13. Valná hromada ANNO JMK, zápis naleznete
zde: http://annojmk.cz/Archiv/Dokumenty/Valne-hromady

Připomínám tvorbu databáze NNO (přesně dle ústředního tématu tohoto
týdne), 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

V pondělí proběhl seminář Nová média a NNO, nám se velmi líbil a doufám,
že i všem zúčastněným. V průběhu roku 2012 uspořádáme se stejným
školitelem i seminář na téma Kontakt s médii… Sledujte Věstník pro více
informací.

Ve středu proběhl seminář Webová prezentace NNO, tentokrát pro neziskovky v Hodoníně,
v rámci jejich každoročního setkávání se.

BrnoLIVE o.p.s. Vás srdečně zve na závěrečnou konferenci projektu BrnoLondýn, 25.10. od 10:00 ve Slévárně Vaňkovka. Pozvánka viz::
http://annojmk.cz/Zpravy/Konference-pri-zakonceni-projektu-BrnoLondyn-25.-10.-2011

Pozvánka
k diskusi nad realizací strategie rozvoje lidských zdrojů
v Jihomoravském kraji pořádanou v rámci Týdnů vzdělávání dospělých

Diskusní fórum
Termín: 3.11.2011 od 10.00 hod.
Místo konání: zámek Račice (okres Vyškov)
Moderátor: Miloš Antoš, místopředseda Rady pro rozvoj lidských zdrojů JMK

Témata k diskusi:
•

KRÁTKODOBÝ REALIZAČNÍ PLÁN STRATEGIE ROZVOJE
LIDSKÝCH ZDROJŮ 2012-2013
představí Mgr. Bc. David Póč, vedoucí Oddělení pro strategii a rozvoj,
Ekonomicko-správní fakulty, Masarykovy univerzity

•

ZKUŠENOSTI Z ORGANIZACE TVD A NÁVRHY PRO LÉTA 2012 a
2013
představí PhDr. Antonín Holubář, koordinátor krajského zastoupení AIVD

Předpokládaný rozsah diskusního fóra je 2 – 2,5 hodiny, následovat pro
zájemce bude prohlídka zámku s výkladem v rozsahu cca 30 minut.
Na diskusní fórum Vás zvou spolupořadatelé Týdnů vzdělávání dospělých v JMK – krajský
koordinátor AIVD – firma BEVE, spol. s r.o., Krajská hospodářská komora jižní Moravy, Úřad práce
České republiky - krajská pobočka v Brně.
Patronaci nad akcí převzala Rada pro rozvoj lidských zdrojů Jihomoravského kraje.

Přihlášku oslat poštou na adresu BEVE, spol. s r.o., Havlíčkova 7, 682 01 Vyškov,
elektronicky olejnik@beve.cz, faxem 517 347 332, či se nahlásit telefonicky 517 343 256.
Účast na fóru je bez poplatků.

Výzva Křesadlo - znáte někoho, kdo dobrovolně věnuje svůj čas a energii veřejně
prospěšné činnosti? Již jedenáctým rokem můžete navrhnout dobrovolníky na
udělení ceny KŘESADLO 2011. Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.
http://annojmk.cz/Zpravy/KRESADLO-2011

A nakonec pozvánka na mikulášskou veselici:
Těšíme se nashledanou!

