Informační servis
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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
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
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

AVPO ČR vyhlásila fotosoutěž na téma TRANSPARENTNOST A SPOLEHLIVOST
Soutěž bude probíhat ve dvou kategoriích – Cena odborné poroty a Cena veřejnosti. Fotografie do soutěže můžete zasílat do
28. 2. 2017. Ceny do soutěže věnovaly společnosti ALZA.cz a Segafredo Zanetti CR spol. s r.o. Více informací

Byl vyhlášen 15. ročník soutěže Zlatý středník
Zlatý středník je nejstarší česká profesní soutěž hodnotící firemní interní a externí média. Firmy, instituce a organizace mohou
hlásit svá periodická i neperiodická média do 15 kategorií. Vítěze jednotlivých kategorií vybírá nezávislá porota složená z
předních odborníků z oboru komunikace, marketingu a PR. Soutěž je otevřená i pro neziskové organizace, které mohou své
materiály přihlašovat do kategorie Nejlepší časopis a noviny neziskového sektoru. Každoročně se však neziskovky umisťují i
v dalších kategoriích. Více informací

8. 12.

Vyhlášení Osobnosti neziskového sektoru za rok 2016

Vyhlášení Osobnosti neziskového sektoru 2016 proběhlo ve věži Staroměstské radnice v Praze. Bylo představeno 10 finalistů
ankety, kteří obdrželi Pamětní list. Poté byli vyhlášeni vítězové v tomto pořadí: 1. místo: Zdenka Wasserbauerová, dobrovolnice
Českého registru kostní dřeně a zakladatelka Šance Olomouc o.p.s.; 2. - 3. místo: Mgr. Miroslav Janík, dlouholetý předseda

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. Registrační číslo projektu:
CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002239.

neziskové organizace Kosenka Valašské Klobouky a pedagog SOU Valašské Klobouky; 2. - 3. místo: Ing. Zuzana Pěchotová,
předsedkyně, KOUS Vysočina z.s. Je zároveň ředitelkou z.ú. ŽIVOT 99 – Jihlava a přednáší na VOŠS Jihlava předmět „řízení
NNO“. Více informací

MÉDIA
5. 12.

Zdravotnické noviny: Rozhovor s ředitelkou AVPO ČR o práci asociace a Značce spolehlivosti.

PROSAZOVÁNÍ ZÁJMŮ
Průběžně 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.

SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
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