Informační servis

16. 11. 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
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
#GivingTuesday. Otevírá se nám tak možnost získat pro naše aktivity a držitele značky další podporovatele a příznivce.
Součástí #GivingTuesday se můžete stát i vy, stačí, když zaregistrujete akci nebo jinou aktivitu vaší organizace na:
http://giving-tuesday.cz/

Výběrové řízení: Staňte se odborníky na oblast správních rad v neziskových organizacích!
Téma správních rad a jejich význam pro rozvoj servisních neziskových organizací je v České republice stále nedoceněno a
zanedbáváno. Vzhledem k tomu, že správní rady jsou nebo by měly být garantem transparentnosti a profesionality servisních
neziskových organizací, AVPO ČR se touto oblastí dlouhodobě zabývá. Cílem nabízeného programu je připravit odborné
lektory, kteří budou téma “Význam správní rady v neziskové organizaci” schopni kvalitně školit a předávat své zkušenosti.
Pokud se chcete stát odborným lektorem/lektorkou pro oblast správních rad v neziskových organizacích, přihlaste se do
výběrového řízení. Více informací

Pokračuje příjem žádosti do grantového programu 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
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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. Žádosti je možné zasílat průběžně. Nadační fond J&T a Nadace Sirius
aktuálně upřednostňují držitele Značky spolehlivosti ve svých grantových výzvách. Více informací

8. 11.

Proběhlo setkání hodnotitelů ke Zprávě o stavu občanského sektoru v ČR za rok 2016

AVPO ČR je partnerem Americké agentury pro mezinárodní rozvoj (USAID), pro kterou každoročně připravuje Zprávu o stavu
občanského sektoru v ČR, jejímž shrnutím je tzv. Index udržitelného rozvoje občanského sektoru (CSOSI). Index sleduje vývoj
občanského sektoru v devětadvaceti zemích za posledních patnáct let. Zkoumá celkovou příznivost prostředí pro občanskou
společnost se zaměřením na právní prostředí, organizační základnu, finanční zajištění, prosazování zájmů, poskytování služeb,
infrastrukturu a veřejný obraz. Více informací a doposud vydané zprávy

10. 11.

Proběhla konference NEZISKOVÝ SEKTOR – novinky v roce 2017

Účastníci měli na konferenci možnost slyšet, jaké novinky je čekají v oblastech účetnictví nebo daní a seznámili se s aktuálním
děním kolem velkých zákonů, které se týkají neziskového sektoru, jako je zákon o statusu veřejné prospěšnosti nebo zákon o
sociálním podnikání. Pořadatelem konference byla Unie zaměstnavatelských svazů ČR. Více informací a odkazy na prezentace
jednotlivých vystupujících naleznete v připravované tiskové zprávě.

POZVÁNKY
21. 11.

Workshop EET a neziskové organizace

Jak elektronická evidence tržeb (EET) ovlivní provoz neziskových organizací, vám přiblížíme 21. 11. 2016 od 10 hodin v
dolním sále ČSOB Inspirace (bývalém Era Světě), Jungmannovo nám. 767, Praha 1. Zaměříme se na podmínky, kdy se
evidence tržeb týká provozu neziskové organizace, a jak při přípravě na zavádění EET postupovat. Diskusního workshopu se
zúčastní odborníci na EET z ministerstva financí. Vedení workshopu se ujme Miroslava Nebuželská, účetní a daňová expertka,
členka Metodické rady Svazu účetních pro neziskové organizace a ředitelka auditorské a poradenské společnosti 22HLAV.
Workshop bude diskusní - budete mít prostor pro dotazy i konzultaci konkrétních případů. Registrace na workshop již není
z kapacitních důvodů možná!
Workshop proběhne v rámci projektu AVPO ČR - profesionální služby pro servisní NNO podpořeného z Operačního
programu Zaměstnanost.

24. 11.

NOC VENKU ve Dvoře Králové nad Labem
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Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem (člen AVPO ČR) vás srdečně zve na další ročník akce NOC VENKU, jejíž
smyslem je přiblížit veřejnosti problematiku bezdomovectví. Čeká vás bohatý program a budete moci skutečně strávit noc
venku, v takové případě si nezapomeňte spacáky a karimatky, kartony, oheň a teplé občerstvení budou zajištěny.
Více informací

30. 11.

7. 12.

Předvánoční koncert AVPO ČR

Strategické plánování se členy AVPO ČR a držiteli značky Spolehlivá veřejně prospěšná organizace

Budeme rádi, pokud si rezervujete termín, o podrobnostech vás budeme informovat.
Strategické plánování proběhne v rámci projektuu AVPO ČR - profesionální služby pro servisní NNO podpořeného z
Operačního programu Zaměstnanost.
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14. 12.

Snídaně s AVPO ČR (Kavárna Bílá vrána, Ve Smečkách 604/5, Praha 1)

Srdečně zveme členy a zájemce o členství v AVPO ČR na další z našich pravidelných setkání. Při kávě a občerstvení
prodiskutujeme aktuální témata ovlivňující činnost neziskových organizací. Seznámíme Vás s novinkami z oboru, které jsme v
průběhu minulých týdnů a měsíců načerpali během naší práce. Zajímá vás, co čeká neziskovky v roce 2017, a jak se připravit
na nové možnosti i povinnosti? Pak přijďte na snídani s námi. Samozřejmě nebudou chybět ani aktuální informace o našich
činnostech a plánech nebo o Značce spolehlivosti. Přihlásit na snídani se můžete na adrese: avpo@avpo.cz. Začínáme v 9
hodin. Hlavním partnerem snídaní je Skupina ČEZ.

PROSAZOVÁNÍ ZÁJMŮ
Aktuálně sledujeme zejména následující zákony a návrhy:
Návrh novely zákona o registru smluv
Poslanec Ing. Jan Bartošek podal pozměňovací návrh, aby se povinnost zveřejňovat smlouvy vztahovala i na vybrané
neziskové organizace. AVPO ČR vydala stanovisko, ve kterém tento návrh odmítá a shrnuje argumenty proti němu. Aktuálně je
projednávání tohoto bodu Ústavně právní výborem přerušeno.
Zákon o sociálním bydlení
AVPO ČR podala připomínky prostřednictvím Unie zaměstnavatelských svazů ČR. Předběžná schůzka k vypořádání
připomínek proběhla na Ministerstvu práce a sociálních věcí 4. listopadu.
Novela zákona 108/2006 Sb,, o sociálních službách
AVPO ČR podala připomínky prostřednictvím unie zaměstnavatelských svazů ČR. Předběžná schůzka k vypořádání
připomínek proběhla na Ministerstvu práce a sociálních věcí 15. listopadu, další setkání bude následovat 21. listopadu.

SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
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