Informační servis

3. 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
Projekt PODPORA KAPACIT AVPO ČR - CESTA K VYŠŠÍ TRANSPARENTNOSTI NEZISKOVÉHO SEKTORU
Sekretariát AVPO ČR zpracoval a podal projektovou žádost pro dotační program Podpora kapacit celostátních
mezioborových sítí nestátních neziskových organizací pro rok 2017, který vypsal Úřad vlády ČR. Obsahem projektu je
především rozvíjení práce se členy a zastupování zájmů členských organizací při jednáních se státní správou a samosprávami.

Projekt 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

Projekt 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
#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
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POZVÁNKY
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

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

15. 11.

Konference DOBROVOLNICTVÍ A MEZIGENERAČNÍ VZTAHY
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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

PROSAZOVÁNÍ ZÁJMŮ
Připomínkované materiály:




5. 10.

Návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti
Ministerstvo spravedlnosti informovalo zainteresované subjekty o vypořádání připomínek. AVPO ČR nesouhlasí s tím,
že řada našich připomínek nebyla zohledněna, zatímco jiné byly zapracovány jen z části. Prostřednictvím Unie
zaměstnavatelských svazů ČR jsme se proto rozhodli vypořádání rozporovat. Ministerstvu spravedlnosti jsme zaslali
stanovisko, v němž vyjadřujeme zásadní nesouhlas se současnou podobou zákona.
Změna zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (do 17. 10.).

Jednání Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Výbor se bude zabývat plněním úkolů, které vyplývají ze Státní politiky vůči nestátní m neziskovým organizacím pro léta 2015 –
2020, aktuální situací kolem návrhu zákona o statusu veřejné prospěšnosti nebo novelou zákona č. 218/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech.

11. 10.

Kulatý stůl PŘEKÁŽKY V DÁRCOVSTVÍ PODNIKŮ A FIREM BRÁNÍCÍ ROZVOJI FILANTROPIE

Pořadatelem kulatého stolu je Unie zaměstnavatelských svazů ČR. Přizváni byli 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 bude například zatížení darů daní z přidané hodnoty nebo
možnosti nastavení motivačních daňových úlev pro soukromé i firemní dárce.

18. 10.

Setkání sekce sociálních služeb Unie zaměstnavatelských svazů ČR

Obsahem jednání bude vypořádání připomínek u návrhů zákonů a norem připomínkovaných v poslední době nebo příprava
kolektivní smlouvy vyššího stupně v sociálních službách.
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