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Přeji krásný den Vám všem, kteří si mrazivou zimu užíváte, i těm, kteří se už
nemůžete dočkat jara. Ale: neziskovky nikdy nespí, ani v zimě, proto Vám
posílám další dávku informací a pozvánek

Otevřená výzva pro zástupce neziskového sektoru v ČR
Od podzimu 2011 se v Parlamentu ČR projednává nový Občanský zákoník, který otevírá prostor
pro úpravu legislativního rámce pro NNO. Samotný Občanský zákoník (OZ) se problematice NNO
věnuje pouze v obecné rovině, proto se bude na jeho základě během roku 2012 formulovat řada
legislativních nástrojů/zákonů, naplňujících paragrafové změní OZ.
Znění občanského zákoníku z listopadu 2011/ schváleno poslaneckou sněmovnou/ naleznete na
http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/Obcansky%20zakonik%202011%20PS.pdf
Veřejná prospěšnost –paragrafy 146-150
Jednání o této problematice probíhala zatím pouze na expertní úrovni, proto považujeme za nezbytné
otevřít strukturovanou veřejnou diskuzi k tématům, kterých se tento proces týká. Jako důležité pro
legitimitu dalších kroků vnímáme nutnost zapojení dalších aktérů neziskového sektoru s cílem
shromáždit podněty, postoje a připomínky od konkrétních neziskovek, ale hlavně jejich sítí a koalic.
Tyto podklady budou projednány na další Národní všeoborové konferenci NNO v dubnu 2012 a pak
tlumočeny přestavitelům veřejné správy a politické reprezentaci v rámci procesů přípravy zmíněných
legislativních nástrojů/zákonů.
Pouze pokud se neziskový sektor v České republice bude schopen shodnout na základních principech
a komunikovat je směrem k představitelům veřejné správy, je nějaká šance, že připravovaná opatření
přinesou zlepšení legislativního prostoru pro neziskový sektor.
Tuto výzvu iniciovala neformální pracovní skupina NNO, která vznikla na 7. Národní všeoborové
konferenci NNO na jaře 2010. Koordinační role sběru podnětů se ujala Asociace NNO v České
republice - více na http://www.asociacenno.cz/index.php/ps-nno.
Zasíláme vám okruhy, která je třeba definovat pro další jednání :
Jak chápete termín „zapsaná veřejná prospěšnost“ a jak a zda jej definovat?
-

okruhy činností, které spadají a nespadají pod pojem veřejné prospěšnosti
další znaky veřejné prospěšnosti;

Jak zvýšit transparentnost neziskového sektoru?
-

jak by měl fungovat a kým by měl být veden případný rejstřík
jaké by měly být povinnosti NNO ucházejících se o zápis statutu veřejné prospěšnosti;

Jaké by měly být benefity vyplývající ze zapsání statutu veřejné prospěšnosti?
- finanční a nefinanční formy podpory neziskového sektoru, především ze strany státu
- dotace a status veřejné prospěšnosti
- -daňové benefity
Prosíme o zaslání odpovědí do 1. března 2012 na email info@annojmk.cz. Odpovědi , prosím
formulujte jasně a strukturovaně. Do předmětu mailu prosím napište “Otevřená výzva pro
zástupce NNO“. Vaše odpovědi zpracujeme a předáme jako stanovisko ANNO JMK pracovní
skupině. Děkujeme za spolupráci.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje
Vás srdečně zve na seminář v rámci projektu
NNO a neformální vzdělávání v JMK

HLEDÁNÍ SPOLEČNÉ CESTY
Pondělí 13.2.2012
Od 17:00 hodin
Sál Slévárny Vaňkovka, Ve Vaňkovce 1, Brno

Cílem prvního semináře je získat podklady pro pracovní skupinu pro tvorbu kritérií a návrhu
dotačního titulu. Budou zde sezváni zástupci NNO, kteří dostanou prostor pro prezentaci
svých názorů a doporučení pro pracovní skupinu.

Své návrhy, připomínky posílejte na kontaktní email:

projekty@annojmk.cz

_____________________________________

Moje
Veličenstvo
kniha
8. ročník soutěže o nejoriginálnější vlastnoručně vytvořenou knihu je vyhlášen!
Až do 16 hodin 29.3.2012 můžete doručit svá originální díla přímo do EkoCentra Brno na
Ponávku 2. Patronkou soutěže je Šárka Kašpárková, mistryně světa v trojskoku. Podrobné
propozice, ukázky vítězných prací, reportáže a fotografie z předchozích ročníků najdete na
www.ecb.cz/velicenstvo_kniha. Soutěž finančně podpořilo: Statutární město Brno a Městská
část Brno- střed.

Brněnské dny pro Zemi
Město Brno plánuje v úzké návaznosti na světově uznávaný svátek Dne Země ve dnech 13.4.–
22. 4. 2012 uskutečnit Brněnské dny pro Zemi.Propagace se bude soustředit výhradně na akce
a témata pořádané ve výše uvedených deseti dnech. Jedná se o mozaiku různorodých akcí s
tematikou ochrany přírody, ochrany životního prostředí a propagace zdravého a ekologicky
šetrného životního stylu. V rámci propagace budou využity hlavně letáky, plakátovací plochy,
tisk a internet. Město Brno se bude podílet pouze na propagaci akcí, jednotlivé akce si zajistí
vlastní pořadatelé.Pokud máte zájem o zařazení Vašich tematicky vhodných akcí pro
veřejnost do této programové nabídky ve městě Brně, přečtěte si prosím pozorně následující
instrukce k dodání podkladů.
Popis akce/ akcí zašlete e-mailem nejpozději do pátku 20.2. 2012 na adresu dnyprozemi@kontura.cz Zařazeny mohou být akce s datem
konání v rozmezí 13. duben – 22. duben 2012.Do programové nabídky nebudou zařazeny sportovní soutěže, závody a dálkové p

Závazný formulář pro pořadatele akcí


Termín konání akce (den.měsíc, např. 16. duben):



Název akce (výstižně a co nejstručněji):



Stručná anotace akce (max. 40 slov):



Místo konání, hodina zahájení (případně časové rozmezí od-do):



Název pořádající organizace:



Webové stránky pořadatele:



Stručný kontakt (adresa pořádající organizace, telefon, případně kontaktní osoba – uvádějte dle charakteru akce a
Vašich možností)

Česká obec sokolská Vás zve na Aerobic team 2012:

