INFORMAČNÍ SERVIS

31. 8. 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
Rozšíření týmu AVPO ČR
Během srpna posílily náš tým dvě nové kolegyně. Jana Lejčková, která má na starost koordinaci projektů, a Věra Kepková, která
se bude starat o sociální sítě. Celý tým AVPO ČR
Značce spolehlivosti budou dva roky
První neziskové organizace získaly značku Spolehlivá veřejně prospěšná organizace v září 2014. Tyto neziskovky tedy
v následujících týdnech čeká už druhé meziroční ověření značky.

MÉDIA
16. 8.

Česká televize ČT24
V rámci pořadu Studio ČT24 byla odvysílána reportáž o značce Spolehlivá veřejně prospěšná organizace a jejích držitelích.
Záznam
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POZVÁNKY
7. 9.

Kulatý stůl na téma: VÍCEZDROJOVÉ FINANCOVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Přijďte diskutovat o tématech jako: dosavadní zkušenosti s přesunem financování soc. služeb na kraje, odměňování pracovníků
v sektoru sociálních služeb, vhodná úroveň diverzifikace finančních zdrojů v sociálních službách, závislost na dotacích a možnosti
fundraisingu v sociálních službách, členské příspěvky členů spolků poskytujících sociální služby. Kulatý stůl se uskuteční od 10
do 14 hodin v Domově pro zrakově postižené Palata, Na Hřebenkách 737/5, Praha 5 – Smíchov. Více informací a přihláška

14. 9.

Snídaně s AVPO ČR (Olomouc)

Další z pravidelných setkání se členy a zájemci o členství v AVPO ČR, držiteli značky spolehlivosti a dalšími hosty. Tentokrát při
kávě a občerstvení prodiskutujeme zejména právní otázky fungování neziskových organizací a chystané změny v legislativě.
Naším hostem bude Petr Vít, právník se specializací na neziskový sektor. Dále vás seznámíme s aktuální výzvou Nadačního
fondu J&T na podporu značky spolehlivosti a zastavíme se též u aktivit, které připravujeme na rok 2017. Snídaně proběhne od
9:00 hodin v prostorách Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jungmannova 25. Přihlásit na snídani se můžete na adrese:
avpo@avpo.cz. Partnerem snídaní je Skupina ČEZ.

19.9.

Večer s Olgou

Neformální setkání moderované Olgou Medlíkovou. Jde o nový formát akce pro zástupce členských organizací. Prvním hostem
našeho pořadu bude manažerka charitativních aktivit ČT, paní Monika Tomíčková. Informace o charitativních aktivitách ČT nebo
doporučení jak získat prostor v ČT získáte v pondělí 19.9. v Café Martin v Karlíně. Začínáme v 17 hod. Pro účast je nutná
registrace na adrese avpo@avpo.cz.

21. 9.

Seminář a workshop: VYUŽITÍ STORYTELLINGU V PRÁCI S KOMUNITAMI

Seminář proběhne od 10 do 15:30 hodin v Evropském domě, Jungmannova 24, 110 00, Praha 1.
Více informací a přihláška

27. 9.

Konference: CO JE CÍLEM SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ?

Cílem konference je jak reflexe současného stavu přípravy zákona o sociálním bydlení, jehož zpracování má v gesci Ministerstvo
práce a sociálních věcí, tak tvorba prostoru pro jednotlivé aktéry, kterých se tato zákonná norma týká. Konference je rozdělena
do čtyř bloků, přičemž v každém z nich zazní odpověď od jednoho ze zainteresovaných aktérů na otázku: Co je pro Vás cílem
sociálního bydlení a jakou formou ho má být z Vašeho pohledu dosaženo? Pořadateli konference jsou: Asociace nestátních
neziskových organizací ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Magistrát hlavního města Prahy. Více informací a
přihláška

18. 10.

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
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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.

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

DALŠÍ INFORMACE
Výběrové řízení: ROZVOJ LÍDRŮ PACIENTSKÝCH ORGANIZACÍ
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR vyhlašuje výběrové řízení na účast v rozvojovém programu zaměřeném na profesní
a osobnostní rozvoj lídrů pacientských organizací. Cílem programu je poskytnout osmi lídrům pacientských organizací příležitost
k profesnímu a osobnostnímu rozvoji, aby mohli ještě s větší odpovědností a profesionalitou hájit zájmy pacientů sdružených v
pacientských spolcích. Přihlásit se můžete do 9. 9. 2016, vzdělávací program bude probíhat od září 2016 do června 2017. Více
informací

BLESK SRDCE PRO VÁS, Nadační fond J&T ve spolupráci s deníkem Blesk a AVPO ČR vyhlašuje grantové řízení pro
zájemce o značku spolehlivosti
Grant je určen pro veřejně prospěšné organizace, které splňují vstupní kritéria pro zájemce o získání příspěvku na Hodnocení
spolehlivosti veřejně prospěšných organizací. Cílem grantu je vybrat organizace, umožnit jim projít procesem hodnocení
spolehlivosti a případně získat i značku Spolehlivá veřejně prospěšná organizace. Součástí grantu je také získání mediálního
prostor v deníku Blesk a dále finančních prostředků prostřednictvím dárcovských zpráv (tzv. DMS). Příjem žádostí bude
probíhat od 1. 9. 2016 do 30. 9. 2016. Více informací
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PROSAZOVÁNÍ ZÁJMŮ
Připomínkované materiály:




Národní strategie elektronického zdravotnictví na období 2016 – 2020 (do 25. 8.)
Návrh nařízení vlády o stanovení seznamu informací povinně zveřejňovaných jako otevřená data (do 8. 9.)
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