Informační servis

19. 10. 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. 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

11. 10.

Proběhl kulatý stůl s názvem PŘEKÁŽKY V DÁRCOVSTVÍ PODNIKŮ A FIREM BRÁNÍCÍ ROZVOJI
FILANTROPIE

Pořadatelem kulatého stolu byla Unie zaměstnavatelských svazů ČR. Zúčastnili se zástupci Ministerstva financí, Rady vlády
pro nestátní neziskové organizace, Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, firem a významných neziskových
organizací a též odborníci na daňovou politiku. Předmětem jednání bylo zejména zatížení darů daní z přidané hodnoty. Ukázalo
se, že osvobození darů, které obdrží neziskové organizace, není možné. Lze však jednat o různých možnostech vypočítávání
základů pro výpočet daně. Ministerstvo financí se bude problematikou zabývat a zpracuje příslušné postupy.

12. 10.

Proběhla Snídaně s AVPO ČR v Českých Budějovicích

Setkání s jihočeskými neziskovkami a dalšími hosty proběhlo v Café Plazza v centru Českých Budějovic. Diskuze se tentokrát
týkala především značky spolehlivosti, zejména nároků na její získání a způsobů, jak ji lze využít pro rozvoj neziskové
organizace.
Hlavním partnerem snídaní je Skupina ČEZ.

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.

18. 10.

Proběhlo setkání sekce sociálních služeb Unie zaměstnavatelských svazů ČR (UZS)

Během setkání sekce byly diskutovány připomínky jednotlivých členů k novele zákona 108/2006 Sb. O sociálních službách.
Přítomní se shodli na seznamu připomínek, které budou oficiálně podány za UZS k vypořádání.

MÉDIA
8. 10.

Vyšel článek v deníku blesk Babiš tápe ve vlastním zákonu? S neziskovkami se „sekl“, EET se jich dotkne

Článek osahuje stanovisko AVPO ČR k připravované elektronické evidenci tržeb (EET). Odkaz na článek

POZVÁNKY
1. 11.

GivingTuesday. Jak se mohou zapojit neziskové organizace?

Jste nezisková organizace a rádi byste se zapojili do kampaně GivingTuesday? Přijďte na seminář, který se koná 1. 11. od 9:30
do 11:00 v Americkém centru (Tržiště 13, Praha 1 - Malá Strana). Dozvíte se, v čem spočívají hlavní myšlenky GivingTuesday
a společně s organizátory se zamyslíte nad aktivitami, které by mohla připravit právě vaše organizace. Účast je bezplatná,
registrujte se však nejpozději do 28. října. 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

9. 11.

Snídaně s AVPO ČR (Tichá kavárna, Burešova 1151/12. Praha 8)

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 září a října načerpali na zajímavých workshopech. Povíme si o využití Storytellingu při práci s komunitami a o trendech
ve fundraisingu, které byly prezentovány na Central and Eastern European Fundraising Conference v Bratislavě. Dozvíte se
také podrobnosti o značce Spolehlivá veřejně prospěšná organizace a seznámíme Vás s plánovanými aktivitami AVPO ČR pro
rok 2017. Začínáme v 9 hodin. Přihlásit na snídani se můžete na adrese: avpo@avpo.cz.
Hlavním partnerem snídaní je Skupina ČEZ.

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.

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

14. 11.

Listopadový VEČER S OLGOU

Hostem našeho druhého neformálního setkání moderovaného Olgou Medlíkovou bude ředitelka softwarové firmy U & Sluno
a.s. a prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, paní Marta Nováková. Během večera budeme diskutovat o
možnostech fundraisingu a způsobech vyjednávání se zástupci velkého byznysu. Bude samozřejmě prostor pro dotazy i
konzultaci konkrétních nápadů na spolupráci. Setkání je určeno pro vedoucí pracovníky členských AVPO ČR – ředitele,
fundraisery apod. Účast na akci je možná pouze po předchozí registraci. Registrujte se prosím na adrese avpo@avpo.cz do
10. 11. 2016 do 12 hodin.
Setkání proběhne v rámci projektuu AVPO ČR - profesionální služby pro servisní NNO podpořeného z Operačního
programu Zaměstnanost.

14. 11.

Kurz: BUĎTE NEZISKOVKOU DŮVĚRYHODNOU PRO DÁRCE!

Co, kdy a kde musí jednotlivé formy neziskovek dle zákona zveřejňovat? Co zajímá jednotlivé typy dárců, jak s nimi
komunikovat a získat si jejich důvěru? Proč je důležité srozumitelně informovat o poslání a hodnotách neziskovky? Jaké
informace by měla obsahovat výroční zpráva a webové stránky neziskové organizace? Jak informovat o malérech a
neúspěších a neztratit důvěryhodnost? Odpovědi nejen na tyto otázky dostanete na kurzu, který povede Aleš Mrázek, tajemník
AVPO ČR a hlavní hodnotitel značky spolehlivosti. Kurz pořádá Nadace Neziskovky.cz, účastnický poplatek pro členy a
zaměstnance neziskových organizací činí 890 Kč. Více informací a přihláška

15. 11.

Konference DOBROVOLNICTVÍ A MEZIGENERAČNÍ VZTAHY

Zajímá vás spojení dobrovolnictví a mezigeneračních vztahů či nový zákon o dobrovolnictví? Právě o těchto tématech se
budete moci dozvědět více na listopadové konferenci. Konference na téma Dobrovolnictví a mezigenerační vztahy navazuje na
předchozích patnáct konferencí věnovaných dobrovolnictví. Letošní ročník proběhne opět v Kroměříži, kde se konference
pravidelně konala v letech 2001 - 2011. Více informací a přihláška

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 nutná na adrese
avpo@avpo.cz do 17. 11. 2016 do 12:00.
Workshop proběhne v rámci projektuu AVPO ČR - profesionální služby pro servisní NNO podpořeného z Operačního
programu Zaměstnanost.

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.

30. 11.

Předvánoční koncert AVPO ČR

Srdečně vás zveme na předvánoční koncert, na kterém vystoupí mezzosopranistka Andrea Kalivodová. Role průvodce
večerem se ujme herec Jan Přeučil. Místo, čas a další podrobnosti vám upřesníme.

PROSAZOVÁNÍ ZÁJMŮ
V minulých týdnech jste měli možnost připomínkovat následující materiály:




Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé
související zákony
Připomínky členů AVPO ČR byly na setkání Sekce sociálních služeb zapracovány do seznamu připomínek
podávaných Unií zaměstnavatelských svazů ČR (UZS).
Návrh zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení
Také připomínky k tomuto zákonu budou podány prostřednictvím UZS.

SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
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služby pro servisní NNO, který byl podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.

