Informační servis

15. 9. 2016

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

Informační servis vydáváme každé dva týdny. Obsahuje stručné informace o aktivitách AVPO ČR, pozvánky a další
upozornění na chystané události. Určen je primárně členům asociace, k jeho odběru se však mohou přihlásit i další
zájemci. Pokud máte zájem o některou z nabízených služeb AVPO ČR včetně značky spolehlivosti, kontaktujte nás na
adrese avpo@avpo.cz.

STALO SE
14. 9.

Proběhla snídaně s AVPO ČR v Olomouci

Proběhlo další z pravidelných setkání se členy a zájemci o členství v AVPO ČR, držiteli značky spolehlivosti a dalšími hosty,
tentokrát v Olomouci. Hostem na setkání byl Petr Vít, právník specializující se na neziskový sektor, diskuze se proto týkala
zejména právních otázek, které souvisejí s činností neziskových organizací. Dále jsme však účastníky seznámili s plánem
našich aktivit na následující období nebo s výzvou na podporu značky spolehlivosti, kterou vypsal Nadační fond J&T
ve spolupráci s deníkem Blesk. Hlavním partnerem snídaní je Skupina ČEZ.

Spolehlivá činnost pacientských organizací a kvalitní leadership
Na projektu jsme začali pracovat od 1. 9. 2016 a probíhat bude až do 30. 6. 2017. Cílem projektu je poskytnout pacientským
organizacím nástroje pro rozvoj jejich profesionality a posílení fundraisingu, využijeme přitom hodnocení spolehlivosti, které plní
funkci procesní analýzy organizace. Dále připravíme vzdělávací program pro 8 lídrů pacientských organizací, který bude
zaměřen na jejich profesní i osobnostní rozvoj. Více informací
Projekt probíhá díky podpoře společnosti Sanofi – aventis

Posílení přínosu hodnocení spolehlivosti neziskových organizací v ČR
Cílem projektu, na němž rovněž pracujeme od začátku září, je zvýšení informovanosti o značce spolehlivosti a její celkové
zviditelnění. Značku představíme jako účinný fundraisingový nástroj, který neziskovým organizacím pomůže získat a udržet
důvěru dárců. Více informací
Projekt probíhá díky podpoře Skupiny ČEZ

AVPO ČR je partnerem dne darování a dobrovolnictví #GivingTuesday
#GivingTuesday je světový svátek dobrovolnictví a dárcovství. Během minulého roku se do #GivingTuesday po celém světě
zapojilo více než 45 000 organizací ze 71 zemí. Kampaň se koná po celém světě ve stejný den, letos připadá na úterý
29. listopadu 2016. V České republice tento rok poběží vůbec první ročník. #GivingTuesday v Česku jako národní ambasador
zastřešuje Asociace společenské odpovědnosti. AVPO ČR a značka Spolehlivá veřejně prospěšná organizace jsou partnery
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#GivingTuesday. V následujících týdnech vám tedy budeme přinášet aktuální informace o průběhu kampaně. Zároveň se nám
otevírá možnost získat pro naše aktivity a držitele značky další podporovatele a příznivce. Více informací

Grantový program BLESK SRDCE PRO VÁS
Nadační fond J&T ve spolupráci s deníkem Blesk a AVPO ČR vyhlásil grantové řízení pro zájemce o značku spolehlivosti.
Grant je určen pro veřejně prospěšné organizace, které mají zájem projít Hodnocením spolehlivosti veřejně prospěšných
organizací a ucházet se o značku Spolehlivá veřejně prospěšná organizace. Vybrané neziskové organizace obdrží příspěvek
ve výši jedné poloviny poplatku za vstupní hodnocení, zároveň budou moci využít mediální prostor v deníku Blesk a získat další
prostředky pomocí související DMS kampaně. Příjem žádostí probíhá do 30. 9. 2016. Více informací

POZVÁNKY
19. 9.

Večer s Olgou

Neformální setkání moderované Olgou Medlíkovou. Jde o nový formát akce pro zástupce členských organizací. Hostem
našeho prvního setkání bude manažerka charitativních aktivit České televize, paní Monika Tomíčková. Představíme Vám
způsoby podpory neziskových organizací ze strany České televize. Dozvíte se více o nekomerčních spotových kampaních,
benefičních pořadech, propojování charity a společenských témat do zábavních a publicistických pořadů. Budeme hovořit o
zpravodajství, o nové aplikaci iReportér a jak ji využívat. Bude prostor pro dotazy i konzultaci konkrétních nápadů na spolupráci.
Moderuje Olga Medlíková.Setkání je určeno pro vedoucí pracovníky členských AVPO ČR – ředitele, fundraisery apod.
Registrace nutná na avpo@avpo.cz, kapacita omezena.

19. 9.

Financování, rozvoj a inspirativní příběhy z prostředí sociálního podnikání v ČR

Sociální podnikání je fenoménem dnešní doby. I v České republice vzniklo již několik inspirativních podnikatelských příběhů
spojujících touhu pomáhat lidem a zároveň přinést na trhu neotřelou službu či produkt. Pokud se chcete dozvědět víc o
zajímavých příbězích sociálních podniků nebo o tom, jak při nich pomáhají nadace, banky nebo stát, přijměte pozvání UniCredit
Bank, UniCredit Foundation a Nadace VIA na tiskové setkání k sociálnímu podnikání v ČR. Kdy: pondělí 19. září 2015 od 13.30
hod; kde: Langhans Galerie Praha (Palác Langhans), Vodičkova 37, Praha 1. Svou účast potvrďte do 17. září 2016 na emailové adrese petr.plocek@unicreditgroup.cz nebo bodnar@fleishman.com.

24. 9.

SUPER DEN 2016

Naše členská organizace HELPPES – Centrum výcviku psů pro postižené o.p.s. vás srdečně zve na slavnostní veřejné
promoce psích studentů Helppsí akademie ročníku 2015/2016. Kdy: V sobotu 24. září od 11:00 hodin; kde: výcvikový areál v
Praze 5 – Motole. Více informací

27. 9.

Konference: CO JE CÍLEM SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ?

Cílem konference je jak reflexe současného stavu přípravy zákona o sociálním bydlení, jehož zpracování má v gesci
Ministerstvo práce a sociálních věcí, tak tvorba prostoru pro jednotlivé aktéry, kterých se tato zákonná norma týká. Konference
je rozdělena do čtyř bloků, přičemž v každém z nich zazní odpověď od jednoho ze zainteresovaných aktérů na otázku: Co je
pro Vás cílem sociálního bydlení a jakou formou ho má být z Vašeho pohledu dosaženo? Pořadateli konference jsou: Asociace
nestátních neziskových organizací ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Magistrát hlavního města Prahy. Více
informací a přihláška
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3. 10.

Konference: ODCHÁZÍM Z DĚTSKÉHO DOMOVA A CO BUDE DÁL?

Konferenci na téma podpory plynulého a bezproblémového odchodu z dětských domovů pořádá naše členská organizace
Nadání a dovednosti, o.p.s. Kdy: 3. října 2016, 10,00-13,30 hodin; Kde: Budova Poslanecké sněmovny, Praha 1 - Malá Strana,
vchod z Malostranského náměstí č. 7/19 v místnosti č. 48/přízemí. Více informací a přihláška

5. 10.

Konference: ZÁKON O SOCIÁLNÍM BYDLENÍ JAKO PREVENCE ŘEŠENÍ BYTOVÉ NOUZE RODIN A

JEDNOTLIVCŮ
Konferenci pořádá Platforma pro sociální bydlení, jejíž zakládajícím členem je EAPN ČR, z. s. Záštitu nad konferencí převzal
Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Ke konferenci dochází v době, kdy vláda připravuje návrh
zákona o sociálním bydlení, který zamíří do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Více informací a přihláška

12. 10.

Snídaně s AVPO ČR (České Budějovice)

Srdečně zveme členy a zájemce o členství v AVPO ČR i další hosty na další z našich pravidelných setkání. Tentokrát společně
posnídáme v některé z kaváren v centru Českých Budějovic (přesné místo bude upřesněno). Diskutovat budeme o aktuálních
tématech, která hýbou neziskovým sektorem, jako je např. připravovaný zákon o sociálním podnikání. Dále se zaměříme na
plánované aktivity AVPO ČR a chybět samozřejmě nebudou ani informace o značce spolehlivosti. Přihlásit na snídani se
můžete na adrese: avpo@avpo.cz. Hlavním partnerem snídaní je Skupina ČEZ.

18. 10.

Kurz: Být či nebýt transparentní?

Seminář je určen pro pracovníky NNO, kteří mají vliv na řízení a vedení neziskové organizace, pro ředitele, pro členy správních
a dozorčích rad neziskových organizací. Neustále mluvíme o transparentnosti, ale sami často nevíme, na co vše je třeba
nezapomenout, abychom o sobě mohli hrdě říci: "Jsme transparentní neziskovka!" Seminář pořádáme ve spolupráci s
partnerskou organizací Transparentnost.cz, o.p.s., přednáší Mgr. Petr Vít. Více informací a přihláška

18. 10.

Kurz: Smlouvy - jeden ze základů profesionality

Seminář je určen pro vedoucí pracovníky NNO, pro fundraisery a vyjednavače. Příprava smluv je jednou z důležitých
dovedností vedoucích pracovníků. Čas od času je dobré si oživit, co je třeba k tomu, abychom byli profesionály a měli oporu ve
smlouvách, které za neziskovou organizaci domlouváme. Seminář pořádáme ve spolupráci s partnertskou organizací
Transparentnost.cz, o.p.s., přednáší Mgr. Petr Vít. Více informací a přihláška

8. 11.

Konference KULTURA 2017

Unie zaměstnavatelských svazů ČR si Vás dovoluje pozvat na konferenci KULTURA 2017, která se koná pod záštitou předsedy
vlády ČR Mgr. Bohuslava Soboty a ministra kultury Mgr. Daniela Hermana. Cílem konference je diskutovat o aktuálních
tématech v oblasti kultury: situace v jednotlivých odvětvích kultury, výhled na další období, vize, záměry, očekávané změny a
rizika. Konference proběhne od 9:30 hodin v Kongresovém centru Vavruška, Palác Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2.
Více informací a přihláška
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10. 11.

Konference NEZISKOVÝ SEKTOR – novinky v roce 2017

Unie zaměstnavatelských svazů ČR Vás zve na konferenci NEZISKOVÝ SEKTOR - novinky v roce 2017, která se koná pod
záštitou ministra pro lidská práva a rovné příležitosti Mgr. Jiřího Dienstbiera. Cílem konference je diskutovat o aktuálních
tématech v oblasti neziskového sektoru: aktuální situace v legislativě, výhled na další období, vize, záměry, očekávané změny
a rizika. Konference proběhne do 9:30 hodin v Kongresovém centru Vavruška, Palác Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2.
Více informací a přihláška

PROSAZOVÁNÍ ZÁJMŮ
7. 9.

Kulatý stůl VÍCEZDROJOVÉ FINANCOVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kulatý stůl proběhl v Domově Palata. Zúčastnili se jej zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, Úřadu vlády ČR a řady
našich členských i nečlenských neziskových organizací. Diskuze se týkala hlavně problémů, které přináší současný systém
financování sociálních služeb, ale stranou nezůstala ani témata jako diverzifikace zdrojů a možnosti fundraisingu neziskovek
poskytujících sociální služby. Závěry z kulatého stolu poslouží jako podklad pro další práci AVPO ČR na poli prosazování zájmů
členských organizací.

15. 9.

Ustanovení koordinační skupiny oborových a všeoborových sítí NNO

Setkání zástupců oborových a všeoborových sítí neziskového sektoru iniciovala Asociace nestátních neziskových organizací
ČR. Účelem jednání bylo najít konkrétní témata, na jejichž prosazování by mohly střešní organizace spolupracovat a
prodiskutovat možnosti forem této spolupráce. Účastníci se shodli, že je třeba dohlížet na plnění Státní politiky vůči NNO na léta
2015 – 2020, za klíčová témata pro budoucnost neziskového sektoru označili narovnání systému financování nebo rozvoj
soukromého dárcovství.

Stanovisko UZS ČR k návrhu státního rozpočtu na rok 2017
Unie zaměstnavatelských svazů ČR (UZS ČR), jejímž je AVPO ČR členem, vydala stanovisko k aktuálnímu vládnímu návrhu
státního rozpočtu pro rok 2017. UZS ČR podporuje požadavky Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva kultury na
navýšení prostředků pro sociální služby a kulturní aktivity, které jsou i v souladu s programovým prohlášením vlády.

DALŠÍ INFORMACE
Sekretariát AVPO ČR aktuálně zpracovává projektovou žádost pro dotační program Podpora kapacit celostátních
mezioborových sítí nestátních neziskových organizací pro rok 2017. Obsahem projektu bude především rozvíjení práce se
členy a zastupování zájmů členských organizací při jednáních se státní správou a samosprávami.

Operační program Zaměstnanost; Vzdělávání – společná cesta k rozvoji!
Výzva je zaměřena na vzdělávání pracovníků členských organizací. V současné době zjišťujeme podrobnosti a možnosti
ucházet se o podporu z této výzvy. Pracovníkům našich členských organizací bychom nabízeli vzdělávání v oblasti legislativy,
fundraisingu, transparentnosti nebo manažerských dovedností. Podmínkou výzvy je, že vzdělávací akce budou muset probíhat
mimo Prahu. Prosíme vás o informace, zda byste o tento typ vzdělávání měli zájem.
Více informací o výzvě

Informační servis Asociace veřejně prospěšných organizací ČR vychází v rámci projektu AVPO ČR – profesionální
služby pro servisní NNO, který byl podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.

