INFORMAČNÍ SERVIS

15. 8. 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
2. 8.

Představení Zprávy o stavu neziskového sektoru v ČR za rok 2015

AVPO ČR je již řadu let partnerem agentury USAID, pro kterou připravuje pravidelné hodnocení stavu neziskového sektoru v ČR,
publikované jako Index udržitelného rozvoje občanského sektoru (CSOSI). Hodnocení, prováděné dle jednotné metodiky, probíhá
celkem ve 29 zemích střední a východní Evropy a Eurasie. Aktuální zpráva za ČR konstatuje zlepšení v oblasti prosazování
zájmů neziskových organizací a pozitivně hodnotí Novou státní politiku vůči NNO pro léta 2015-2020. V mezinárodním srovnání
obhájila Česká republika třetí příčku za Estonskem a Polskem. Více informací

10. 8.

Srpnová snídaně s AVPO ČR

Pravidelné setkání se členy a dalšími hosty jsme tentokrát uspořádali v kavárně U Knoflíčků na pražském Újezdě. Tématem
snídaně byla tentokrát především značka spolehlivosti. Zazněly dosavadní zkušenosti držitelů se značkou. Zmínili jsme aktuální
trendy v hodnocení spolehlivosti neziskovek ve světě a samozřejmě jsme také odpovídali na dotazy přítomných.

Projekt AVPO ČR – profesionální služby pro servisní NNO
Projekt podpořený z Operačního programu zaměstnanost jsme začali realizovat na začátku srpna, jeho cílem je prohloubit
partnerství se státní správou, rozšířit členskou základnu AVPO ČR a poskytovat členům kvalitní servis, podporující jejich
profesionalitu a stabilitu. AVPO ČR se též stane významným propagátorem transparentnosti a podpoří tak motivaci soukromých
dárců podporovat NNO v sociální oblasti. Více informací

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.

MÉDIA
1. 8.

Radio Proglas
Rozhovor o značce Spolehlivá veřejně prospěšná organizace s vedoucím hodnotitelem značky Alešem Mrázkem. Záznam

2. 8.

Česká televize ČT24
Záznam tiskové konference AVPO ČR k představení Zprávy o stavu neziskového sektoru v ČR za rok 2015.
Záznam

3. 8.

Český rozhlas Dvojka
Značka spolehlivosti v pořadu Dopoledne s Dvojkou. Na otázky odpovídal prezident AVPO ČR Marek Šedivý. Záznam

POZVÁNKY
7. 9.

Kulatý stůl na téma: VÍCEZDROJOVÉ FINANCOVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Přijďte diskutovat o tématech jako: dosavadní zkušenosti s přesunem financování soc. služeb na kraje, odměňování pracovníků
v sektoru sociálních služeb, vhodná úroveň diverzifikace finančních zdrojů v sociálních službách, závislost na dotacích a možnosti
fundraisingu v sociálních službách, členské příspěvky členů spolků poskytujících sociální služby. Kulatý stůl se uskuteční od 10
do 14 hodin v Domově pro zrakově postižené Palata, Na Hřebenkách 737/5, Praha 5 – Smíchov. Více informací a přihláška

14. 9.

Snídaně s AVPO ČR (Olomouc)

Další z pravidelných setkání se členy a zájemci o členství v AVPO ČR, držiteli značky spolehlivosti a dalšími hosty. Tentokrát při
kávě a občerstvení prodiskutujeme zejména právní otázky fungování neziskových organizací a chystané změny v legislativě.
Naším hostem bude Petr Vít, právník se specializací na neziskový sektor. Dále vás seznámíme s aktuální výzvou Nadačního
fondu J&T na podporu značky spolehlivosti a zastavíme se též u aktivit, které připravujeme na rok 2017. Snídaně proběhne od
9:00 hodin v prostorách Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jungmannova 25. Přihlásit na snídani se můžete na adrese:
avpo@avpo.cz. Partnerem snídaní je Skupina ČEZ.

19.9.

Večer s Olgou

Neformální setkání moderované Olgou Medlíkovou. Jde o nový formát akce pro zástupce členských organizací. Prvním hostem
našeho pořadu bude manažerka charitativních aktivit ČT, paní Monika Tomíčková. Informace o charitativních aktivitách ČT nebo
doporučení jak získat prostor v ČT získáte v pondělí 19.9. v Café Martin v Karlíně. Začínáme v 17 hod. Pro účast je nutná
registrace na adrese avpo@avpo.cz.

21. 9.

Seminář a workshop: VYUŽITÍ STORYTELLINGU V PRÁCI S KOMUNITAMI

Seminář proběhne od 10 do 15:30 hodin v Evropském domě, Jungmannova 24, 110 00, Praha 1.
Více informací a přihláška

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.

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

PROSAZOVÁNÍ ZÁJMŮ
Výzva AVPO ČR týkající se zvýšení odměn v sociálních službách a odpověď předsedy Vlády ČR
AVPO ČR adresovala předsedovi Vlády ČR panu Bohuslavu Sobotkovi výzvu, v níž podpořila požadavek na poskytnutí částky
270 milionů korun na dofinancování sociálních služeb a odměňování v sociálních službách, s nímž již dříve vystoupila Asociace
krajů. Celý text

Připomínkované materiály:



Návrh nařízení vlády o stanovení seznamu informací povinně zveřejňovaných jako otevřená data (do 8. 9.)

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.

