Informační servis

3. 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/

MÉDIA
30. 10.

Jak poznat poctivou sbírku? Odbornice: Podvodníci se rozbrečí na počkání

Rozhovor s ředitelkou AVPO ČR Monikou Jindrovou pro deník Blesk. Odkaz na článek
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POZVÁNKY
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.

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
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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.

30. 11.

Předvánoční koncert AVPO ČR

Srdečně vás zveme na předvánoční koncert mezzosopranistky Andrey Kalivodové, který se uskuteční v Domě U Kamenného
zvonu na Staroměstském náměstí v Praze. Role průvodce večerem se ujme herec Jan Přeučil. Bližší informace zveřejníme na
našich webových stránkách a na sociálních sítích.

7. 12.

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.

PROSAZOVÁNÍ ZÁJMŮ
3. 11.

AVPO ČR vydala stanovisko, ve kterém odmítá pozměňovací návrh poslance Ing. Jana Bartoška k aktuálně
projednávané novele zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Poslanec Ing. Jan Bartošek navrhuje, aby se povinnost
zveřejňovat smlouvy vztahovala i na vybrané neziskové organizace. Znění stanoviska

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.

4. 11.

Proběhne na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR porada k vypořádání zásadních připomínek k návrhu zákona o
sociálním bydlení. Za AVPO ČR se porady zúčastní tajemník Aleš Mrázek.

15. 11.

Proběhne na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR porada k vypořádání zásadních připomínek k novele zákona
108/2006 Sb., o sociálních službách. Za AVPO ČR se porady zúčastní Tomáš Bendl z členské organizace Na počátku, o.p.s.

SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
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