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Rozvoj občanské společnosti.

Vzájemná setkávání neziskových organizací.

Růst neziskového sektoru v JMK.

Koordinace společných zájmů.

Budování rovnocenného vztahu mezi neziskovými 

organizacemi a orgány veřejné správy.

Tím naplňujeme naše heslo:

Společně dáVáMe SMySl
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Zpráva předsedy za rok 2017

čím začít?
Začnu špatnými zprávami.
Již od ledna 2017 bylo jasné, že pro tento rok má nový pan radní 

Ing. petr Hýbler jinou představu než minulé politické reprezentace. 
při hovorech nad výčtem našich aktivit za předešlý rok poukazoval 
na výši mzdových nákladů. připomněl jsem na skutečnost, že jsme 
servisní organizace s převahou poradenských aktivit a seminářů, 
pro které je nezbytná dennodenní minimálně desetihodinová služba 
kanceláře nezbytná. otázku financování dvou zaměstnanců na čás-
tečný úvazek a cca 25 spolupracovníků na dpp jsem probíral i s paní 
radní Mgr. Ing. Taťánou Malou. po rozhovoru s ní jsem nabyl dojmu, 
že moje argumenty akceptuje. Trvalo pět měsíců, než za přispění 
ostatních koaličních radních a dalších zastupitelů nám byla dotace 
schválena Radou JMK a následně Zastupitelstvem JMK.

dobré zprávy jsou, že bez ohledu na tyto potíže jsme od začátku 
roku realizovali aktivity v souladu se strategickými záměry oRR JMK. 
osobní konzultace, elektronické konzultace, poradenství, výjezdní 
semináře, výjezdní poradny, příručky, organizace Regionální konfe-
rence nno JMK, kulatý stůl s kandidáty politických stran do posla-
necké sněmovny, práce v komisích RJMK, zastoupení v Monitorova-
cích výborech, účast v pS RSK, v pS ITI BMo, aktualizace databáze 
nno JMK. podrobnější výčet je na dalších stránkách.

po pěti stresujících měsících jsme měli tři relativně klidné měsíce 
na práci. někdy v průběhu září jsem opět navštívil pana radního 
Hýblera, abych dohodl postup pro podání žádosti pro rok 2018. po 
naší schůzce bylo jasno. Žádnou dotaci z oRR nepodpoří. To není 
dobrá zpráva jak pro Anno JMK, ale pro celý neziskový sektor 
v čR. nevyloučil podporu semináře v rámci individuálních dotací 
roku 2018. Seznámil jsem s touto situací Výkonný výbor a dohodli 
jsme se na postupu do konce roku. Rozhodli jsme o personálních 
změnách. odchází ředitelka kanceláře paní Ing. Helena najbrtová. 
paní Zdeňka Veselá má zkrácený úvazek. omezujeme poradenství. 
pro nečlenské organizace zvažujeme zavedení plateb za služby. pro 
platící členské organizace zůstávají některé služby zatím bezplatné. 
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K dalším případným úpravám přistoupíme po jednání s radními 
kraje v roce 2018.

Takto končí 19. rok naší činnosti. Jak to bude v jubilejním 20. roce 
naší práce?

To uvidíme. Služby a aktivity omezíme v závislosti na finanční 
situaci. Rozhodně ale chceme zachovat anketu osobnost nezis-
kového sektoru 2018. Věříme, že nám sponzoři z řad podnikatelů 
zachovají přízeň. proto platí „pořád nám to jede“.

na závěr chci poděkovat nejen jménem svým, ale i jménem celého 
výboru ředitelce kanceláře VV Anno JMK paní Ing. Heleně najbr-
tové za 10 roků vynikající spolupráce. Bez ní bychom nikdy nebyli 
tak dobří.

V Brně dne 24. 4. 2018
Jaromír Hron, předseda Výkonného výboru

Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje
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Závěrečná zpráva o realizaci projektu 
Udržení a roZvoj informačních 
a organiZačních kapacit anno jmk  
v roce 2017 
č. smlouvy 044404/17/orr

V roce 2017 jsme díky podpoře projektu Udržení a rozvoj informač-
ních a organizačních kapacit ANNO JMK v roce 2017 mohli navázat 
na aktivity let předchozích.

Cílem projektu byla podpora nno v JMK, následujícími aktivi-
tami:
– zastoupení nno v poradních a iniciativních orgánech, zřizova-

ných krajskou samosprávou
– zapojení do tvorby rozvojových programů a koncepčních doku-

mentů kraje
– koordinace a podpora činnosti zástupců nno v komisích kraje
– zapojení zástupců nno do přípravy dotačních programů a dotač-

ních pravidel
– pravidelné hodnocení výsledků a plánování rozvoje spolupráce 

neziskového sektoru a veřejné správy
– posilování znalostí orgánů kraje o problematice nno na území 

kraje
– vytváření a správa informačních databází nno s působností na 

území kraje
– pracovní setkání zástupců Anno JMK a zástupců kraje
– informování samosprávy o činnosti neziskového sektoru
– poskytování poradenství pro neziskové organizace v oblasti účetní, 

daňové, grantové a legislativní
– v propagaci neziskového sektoru jako takového a i jeho jednot-

livých aktivit
– v oblasti vzdělávání neziskových organizací
– v informování neziskového sektoru
– vzdělávání pracovníků a dobrovolných pracovníků nno

Tohoto cíle jsme dosáhli následujícími aktivitami:
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práce zástupců neziskového sektoru v poradních orgánech 
kraje

Koordinace práce zástupců nno – stálých hostů v komisích kraje

Seznam zástupců
Komise 
sociálně‑zdravotní

Ing. Jitka Bednářová Betanie – křesťanská 
pomoc, z. ú.

Komise pro 
meziregionální vztahy

Rndr. Bronislava 
Milinková

český svaz žen, z. s.

Komise pro kulturu 
a památkovou péči

Vladimír Michal Klub přátel umění čR, 
z. s.

Komise pro výchovu, 
vzdělávání a sport

Ing. Ivo Brzobohatý JRdM, z. s.

Komise organizační 
a legislativní

Gerta Mazalová Sdružení obrany 
spotřebitelů‑Asociace, 
z. s.

Komise regionálního 
rozvoje

Anna čarková Kyjovské Slovácko 
v pohybu, z. s.

Komise finanční 
a majetková

Bc. Michal lepka Centrum podpory 
Spolupráce o. s.

Komise dopravy 
a územního rozvoje

Mgr. Jan Mandát Živé Brno o. s.

Komise životního 
prostředí

Ing Vilém Jurek Rezekvítek, z. s.

Komise investiční Vlastimil Klouda SdH oleksovice

prezenční listiny viz http://www.kr‑jihomoravsky.cz/default.aspx? 
Id=324445&TypeId=1

– pravidelná účast na jednání komisí
– Setkávání zástupců, přenos informací
– Zpracování podkladů pro jednání na komisi, včetně připomínko-

vání dotačních titulů
– Kontaktní email komise@annojmk.cz
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Zastoupení v radě pro rozvoj lidských zdrojů
předseda Jaromír Hron je členem Rady pro rozvoj lidských zdrojů
– prosazování Koncepce neformálního vzdělávání v JMK
– naplňování KRp SRlZ
http://www.kr‑jihomoravsky.cz/default.aspx? 
Id=324445&TypeId=1

členství v rSk jmk, členství v pracovních skupinách rSk jmk.
RSK JMK Jaromír Hron

pS cestovní ruch Gerta Mazalová

pS pro sociální oblast Ing. Jitka Bednářová

pS pro vzdělávání a zaměstnanost Jaromír Hron

pS pro životní prostředí Ing. Vilém Jurek

pS pro infrastrukutur Bc. Michal lepka

prezenční listiny viz http://www.rskjmk.cz/folder/60

RSK JMK – účast na všech jednáních, příprava materiálů, připomín-
kování ohledně sociálního podnikání
KAp JMK – připomínkování, zařazení nno jako oprávněných žada-
telů

pS RSK JMK – pravidelná práce zástupců v pracovních skupinách

možnost další práce zástupců anno jmk v nadregionálních 
strukturách – monitorovací výbory a pracovní skupiny eU 
fondů, výbor anno v čr.

přehled zástupců nno jmk, jejichž činnost koordinuje anno jmk:
MVIRop Jaromír Hron Anno JMK

MV přeshraniční 
spolupráce čR AT

Jaromír Hron Anno JMK

Fond malých projektů 
čR AT

Jaromír Hron Anno JMK
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MV opŽp Ing. Vilém Jurek Rezekvítek, z. s.

MV op doprava Bc. Michal lepka Centrum podpory 
spolupráce o. s.

MV opTp Ing. petr Volek Metodica, z. s.

MV opZ – náhradník Ing. Jitka Bednářová Betanie – křesťanská 
pomoc, z. ú.

Výbor pro eU RV nno Ing. Jitka Bednářová Betanie – křesťanská 
pomoc, z. ú.

Anno v čR Jaromír Hron člen výkonného 
výboru

Anno v čR Mgr. Milena 
Sedláčková

člen dozorčí rady

výbor pro eU rv nno
Výboru pro eU RV nno se účastní jednak zástupce Ing Bednářová, 
ale i zástupci v MV dalších implementačních strukturách programů 
eU. Byly zpracovávány podklady pro materiál překážky v čerpání 
nno a materiál, týkající se čerpání IRop z pohledu nno.

monitorovací výbory
irop
– témata – sociální bydlení, sociální podnikání, připomínkování 

výzev, důraz na neziskové organizace

opZ 
– nastavení výzev týkajících se sociálního podnikání, a to směrem 

k neomezenému vstupu nno jako žadatelů, návaznost na jednání 
RSK JMK

 – samostatná jednání v rámci pracovní skupiny při MpSV

op žp
– aktualizace programového dokumentu na základě evaluace čer-

pání
– kritika nešetrných kotlů na uhlí



9

optp
– projednávány i projektové záměry střech nno týkající se projektů 
na evaluaci čerpání nno

MV přeshraniční spolupráce čR‑AT – proběhla dvě jednání 
monitorovacího výboru., a to 31. 5. 2017 v českých Budějovicích 
a 12.–13. 9. 2017 ve Frankenfelsu

FMp přeshraniční spolupráce čR‑AT – ustavující zasedání 9. 6. 
2017 Brno, jednání 30. 10. 2017 Střítež u Jihlavy

členství ve výkonném výboru anno v čr a v dozorčí radě anno 
v čr
členem výkonného výboru je Jaromír Hron, který je delegován za 
krajské asociace a prosazuje zájmy regionů. nově se členkou dozorčí 
rady stala Mgr. Sedláčková.

možnost další práce zástupců anno jmk v iti Bmo, a dalších 
poradních orgánech

Účast na jednáních poradního sboru ředitele Úřadu práce čr krajské 
pobočky Brno
Společně s úřadem práce byl plánován projekt zapojení nezisko-
vých organizací zaměstnávání obtížně uplatnitelných skupin na 
trhu práce.

členství v Řv iti Brno, členství v pracovních skupinách,
ŘV ITI Jaromír Hron
pS sociální oblast Mgr. Milena Sedláčková
pS konkurenceschopnost 
a vzdělávání

Jaromír Hron

prezenční listiny výbor viz: http://iti.brno.cz/zakladni‑informace/
ridici‑struktura/ridici‑vybor/iz
prezenční listiny pS: http://iti.brno.cz/zakladni‑informace/ridi-
ci‑struktura/pracovni‑skupiny/
připomínkování výzev, hodnocení projektů.
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map Brno
členství v řídícím výbory MAp, připomínkování rámce, hodnocení 
projektů, nastavování prostředí vhodného pro nno v MAp II.

Spolupráce na koncepčních dokumentech jmk, mmB, čr 
a dalších orgánů
a) Strategie 2050 – garant hodnoty Soudržné město, strategie zpra-

covávána i s ohledem na krajskou problematiku nno
 prezence, jednání viz: http://brno2050.cz/podklady/
b) program rozvoje kraje 2018–2021, předestření hlavních tezí roz-

voje ze strany nno, připomínkové řízení ze strany nno, zaslání 
připomínek, účastna pracovních seminářích

c) KRp SRlZ 2018–2019 připomínkové řízení ze strany nno, zaslání 
připomínek, účast na pracovních seminářích

d) pracovní návrh dotačního programu pro neformální vzdělávání 
pro SMB

e) Ustavení pracovní skupiny nno, administrace jednání týkajících 
se připomínek k metodice financování sociálních služeb. Jednání 
vedla k ustavení pS pro sociální oblast, která začala koncem roku 
pracovat při odboru sociálních služeb, a která by měla konsensem 
řešit problematiku financování sociálních služeb v JMK. Součástí 
činnosti je i oslovování poslanců za Jihomoravský kraj s návrhem 
zvýšení směrného čísla pro sociální služby v rámci dotací ze stát-
ního rozpočtu.

f) připomínkování vládního návrhu zákona o statutu veřejné pro-
spěšnosti, vypracování připomínek, interpelace poslanců

g) Zasedání hodnotících komisí – Fond pomoci Siemens, dvakrát 
ročně v květnu a listopadu

 Hodnotící komise JMK oŠMT – hodnocení projektů MTZ a Kon-
cepce pro rok 2017

vlastní aktivity anno jmk
Schůze výkonného výboru
16. 5. 2017 136. výbor
19. 9. 2017 137. výbor
13. 12. 2017 138. výbor
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valná hromada
14. 6. 2017 – běžná agenda
5. 10.  Setkání s politiky – lídry politických stran, kandidujících 
v parlamentních volbách.
1. toto setkání se uskutečnilo v prostorách yMCA Brno. Tématy spo-

lečné debaty postoj k neziskovému sektoru, financování sociálních 
služeb a využití neformálního vzdělávání, které realizují nno.

2. debaty se účastnili zástupci Ano, čSSd, odS, Top 09 a Strany 
Zelených.

partnerské akce
Společné vzdělávací semináře – lektorská činnost
   7. 3. daňové přiznání Tábor, ve spolupráci s Anno JčK
19. 4. Seminář společně s Anno v čR Sociální podnikání
15. 6. profesní seniorita ve spolupráci s Age management z. s.
11. 9.–12. 9. 2017 Všeoborová konference nno na téma přežijí 
nevládní organizace rok 2020

vzdělávací semináře
 15. 2. Seminář daňová přiznání za rok 2016, Brno
 interaktivní seminář na vyplnění dp, účast 15 osob
 30. 5. Viditelná neziskovka, Brno
 účast 14 osob
 15. 9. GdpR pro neziskovky
 účast 63 osob
11. 10. Štábní kultura ve spolku
 účast 13 osob
18. 10. Účetnictví daně a neziskové organizace Slavkov u Brna
 účast 15 osob
24. 10. Firemní fundraising
 účast 26 osob
23. 11. Vedlejší činnost nno
 účast 45 osob
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poskytování poradenství v oblasti daňové, účetní a grantové

poradenská činnost se realizovala formou webových článků, inter-
netové poradny a individuálních konzultací.

Rozšířila se komplexní poradenská činnost pro nno, a to jak nově 
vznikající, tak i obnovující svoji činnost, která sestává ze zhodnocení 
záměrů, stanovení právní formy, návrhu základních dokumentů, 
administrativního doladění právní formy (zápis do rejstříku), eko-
nomického a grantového poradenství včetně návrhu individuálního 
fundraisingového plánu.

právní poradenství
Vedením právního poradenství je pověřena Mgr. Marcela Tomaš-
čáková‑pospíšilová, email poradna@annojmk.cz. V červnu z osob-
ních důvodů ukončila pravidelnou spolupráci s Anno JMK, věnuje 
se metodickému vedení právní poradny. Vedením je nyní pověřena 
Mgr. Klára Trněná.

do června bylo zodpovězeno 300 emailových dotazů, tázajícími 
bylo zhruba 80 subjektů, dotazy byly vícečetné. Mgr. Tomaščáko-
vá‑pospíšilová se v březnu ještě věnovala připomínkování zákona 
o veřejné prospěšnosti, který byl předložen v pS čR.

od června 2017 bylo poskytnuto 110 emailových konzultací, týka-
jících se obecných otázek stran fungování neziskových organizací, 
zejména se zaměřením na odměňování členů orgánů jednotlivých 
typů neziskových organizací, odpovědnost právnických osob za 
škodu a odpovědnost členů volených orgánů právnických osob za 
škodu, pravomoci jednotlivých orgánů právnických osob, rezig-
nace členů orgánů právnických osob a likvidace právnických osob. 
Mírně ustoupily dotazy na problematiku zápisu nových právnic-
kých osob do veřejných rejstříků a převažovaly dotazy na změny 
stanov spolku a doplnění údajů do spolkového rejstříku v souladu 
s novou právní úpravou. V 29 případech byly poskytnuty emailové 
konzultace spojené s kontrolou a připomínkování stanov a organi-
začních dokumentů spolku, smluv a dalších listin spojených s fun-
gováním spolků. Bylo poskytnuto 21 osobních konzultací, v rámci 
kterých bylo poskytováno komplexní poradenství zejména stran 
fungování jednotlivých forem právnických osob a otázek s tím spo-
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jených, a změn stanov spolku a doplnění údajů do spolkového rejs-
tříku v souvislosti s novou právní úpravou. osobní konzultace byly 
rovněž poskytovány v návaznosti na semináře pro nno pořádané 
naší organizací.

Konzultační činnost probíhala rovněž v rámci činnosti kance-
láře, kde bylo poskytnuto hlavně poradenství týkající se zápisů do 
veřejných rejstříků, včetně zajištění komplexních služeb při zápisu. 
počet těchto poradenských aktivit týkajících se rejstříku je 25, počet 
konzultací telefonických 115.

na nejčastější problémy a dotazy se zaměřily i články zveřejňo-
vané na našich webových stránkách www.annojmk.cz. 

Účetní a daňové poradenství
Vedením této sekce je pověřena dagmar Štěpánová, e‑mail 
ucetni@annojmk.cz.

V rámci této sekce bylo poskytnuto 65 osobních konzultací, kromě 
toho cca 100 telefonických dotazů, které se týkalo jak účetní, tak 
daňové problematiky.

dotazy z jednoduchého účetnictví řeší externí konzultant Vla-
dimír Michal.

V rámci daňového poradenství bylo v roce 2017 elektronicky 
řešeno 17 neziskových nestátních organizací. Jednalo se jednou 
o o. p. s., jednou o církevní společnost a 15× o spolek.

V jednom případě spolek pouze potřeboval vyjádření, zda to dělá 
dobře. Byl pochválen, že to má v pořádku. další dotazy vyžadovaly 
poradenství. dále byla poskytnuta jedna osobní konzultace začí-
najícímu spolku, který řešil více daňových záležitostí. S dotazem 
na daňovou problematiku se na poradnu jednoduchého účetnictví 
obrátilo osmnáct právnických osob, s komplikovaným poradenstvím. 
např. jednomu spolku se připravily podklady pro daňové přiznání, na 
základě žádosti poskytovatele dotace. Jednodušší dotazy byly řešeny 
pracovníky kanceláře hned na místě či telefonickým dotazem.

grantové poradenství
Vedením této sekce je pověřena Ing. Helena najbrtová, e‑mail 
info@annojmk.cz. poradenství je poskytováno v oblasti grantů 
na národní úrovni a i grantů programového období 2014–2020. 
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Jde o konzultaci projektových záměrů, nalezení vhodných zdrojů, 
konzultace žádostí a vyúčtování. počet poradenských aktivit indi-
viduálních je za rok cca 40.

komplexní poradenství pro neziskový sektor
Rozšířila se poptávka po komplexní poradenské činnosti pro nno, 
a to jak nově vznikající, tak i obnovující svoji činnost, která sestává 
ze zhodnocení záměrů, stanovení právní formy, návrhu základních 
dokumentů, administrativního doladění právní formy (zápis do 
rejstříku), ekonomického a grantového poradenství včetně návrhu 
individuálního fundraisingového plánu. V rámci tohoto poradenství 
se řeší i pR organizace.

emailové dotazy a další záznamy k poradenské činnosti jsou 
uloženy v kanceláři Anno JMK a jsou kdykoliv k nahlédnutí.

poradenství na webových stránkách
nadále pokračovala poradenská činnost formou článků a informač-
ních sdělení na webových stránkách. na webu jsou vytvořeny čtyři 
sekce poradenství, účetní, daňové, grantové a právní, které jsou 
průběžně doplňovány novými materiály. V roce 2017 proběhla kom-
pletní rekonstrukce webového daňového poradenství. V rámci gran-
tového poradenství byl vytvořen grantový kalendář dotací v JMK.

informační web a fB
I nadále byly provozovány informační webové stránky Anno JMK, 

údaje o návštěvnosti – viz příloha č. 2,
Jako účinný se ukázal i facebookový kanál Anno JMK. Sledova-

nost webu viz příloha č. 2

Údržba a aktualizace databáze nno
V roce 2017 probíhala pravidelná údržba databáze nno JMK. Tato 
průběžná údržba je náročnou administrativní operací, databáze je 
tvořena z veřejně dostupných zdrojů a nefunkční odkazy a emaily 
jsou většinou špatně dohledatelné. Výstup na www.databaze.anno-
jmk.cz
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propagace neziskového sektoru

V roce 2017 jsme pokračovali v tradici reprezentační plesů, ovšem 
v poněkud jiné koncepci. Rozhodli jsme se podpořit akci člen-
ské organizace, a tou byl v roce 2017 spolek psí šance, z. s. dne 
10. 2. 2017 proběhl společný ples, jehož výtěžkem byl podpořen psí 
útulek Ciboušov v Klášterci nad ohří. náklady plesu byly hrazeny 
z vlastních prostředků, během plesu však probíhala prezentace akti-
vit jednotlivých nno, a to včetně kulturních vystoupení.

největší propagační akcí bylo pořádání třetího ročníku ankety 
osobnost nno JMK 2017, která probíhala od května do října 2017. 
Zviditelnila a ocenila dalších 14 nominovaných pracovníků nno, 
kteří tak prezentovali širokou škálu mnoha různých neziskových 
organizací z celé Jižní Moravy. Konání této ankety se mohlo uskuteč-
nit také díky podpoře partnerských firem Siemens, s. r. o., odštěpný 
závod Industrial Turbomachinery, MooS logistics, s. r. o., Renishaw, 
s. r. o. Bn a kolektiv a dalším soukromým dárcům, kteří přispěli ke 
zdárnému průběhu a konání ankety. I tato anketa napomáhá k zvi-
ditelnění neziskového sektoru mezi podnikateli a tím i většímu 
zapojení se dalších firem v podpoře neziskového sektoru. Bližší info 
http://osobnostnnojmk.cz/. Hlavní cenu do ankety věnoval akade-
mický malíř František Hanáček, další ceny pavel Vágner a Wladimir 
Kisiljov. Součástí slavnostního vyhlášení bylo i ocenění dlouhodo-
bých podporovatelů této ankety. náklady ankety byly hrazeny z darů 
výše uvedených firem a také soukromých dárců.

V roce 2017 nominovala Anno JMK také zástupce jihomoravských 
nno do celorepublikové ankety osobnost nno čR, a radostnou udá-
lostí bylo umístění Ing. Milana pernici z Klubu českých turistů, vítěze 
ankety osobnost nno JMK 2017 na druhém místě této ankety.

propagace vzdělávacích aktivit pro dospělé probíhala v rámci 
realizace Týdnů pro vzdělávání dospělých, kde Anno JMK aktivně 
spolupracovalo s partnery projektu. Zajímavou akcí byl Miniveletrh 
vzdělávání dospělých.

propagačními kanály nejen aktivit Anno JMK je webová stránka 
a facebookový profil.
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Udržení a rozvoj administrativní kapacity anno jmk

V roce 2017 se díky podpoře JMK podařilo se udržet profesionální 
tým spolupracovníků, a to v následující struktuře:

0,8 úvazek vedoucí kanceláře, finanční manažer, poradce pro 
grantovou problematiku a komplexní poradenství pro neziskový 
sektor

0,75 administrativní pracovník, koordinátor ankety osobnost 
nno JMK

dpp právní poradenství – poradnu vedla Mgr. Tomaščáková‑pospí-
šilová, od července má vedení poradny v gesci Mgr. Klára Trněná. 
další poradenskou činnost podporují externí spolupracovníci.

dpp účetní poradenství – poradnu vede dagmar Štěpánová, 
další poradenská činnost zajišťována externími spolupracovníky 
dle potřeby.

dpp daňové poradenství – webové poradenství, autor Vladimír 
Michal, další konzultace s externími spolupracovníky.

ostatní nárazové práce jsou obstarávány na dohodu o provedení 
práce nebo dodávkou služby.

další projekty anno jmk

realizace projektu Be Smart – Strategic partnership for digitally 
excluded – zkratka Spade, erasmus+
V průběhu roku 2017 byl schválen společný projekt v rámci pro-
gramu erasmus + aktivita K2, který se týká neformálního vzdělá-
vání dospělých 50+ v oblasti ITI technologií. Hlavním partnerem 
je poleski ośrodek Sztuki a projektu se účastní partneři z Rakouska, 
německa, Švédska, portugalska, Bulharska a české republiky. pro-
jekt je naplánován na období 2017 až 2020 a jeho aktivit se budou 
účastnit zástupci nno z Jihomoravského kraje, kteří se zabývají 
touto tematikou. Aktivitami projektu je výměna zkušeností a přenos 
dobré praxe. Aktivity projektu jsou hrazeny z rozpočtu SpAde.
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realizace projektu icm a neformální vzdělávání mládeže v roce 
2017, dotační program mmB
V rámci tohoto projektu byly propagovány aktivity dětí a mládeže 
konané v rámci neformálního vzdělávání a poskytováno poraden-
ství v této oblasti.

plánované výstupy projektu:
– práce zástupců neziskového sektoru v komisích a poradních orgá-

nech kraje (např. RRlZ, stálí hosté v komisích kraje)
– Možnost další práce zástupců Anno JMK v nadregionálních struk-

turách – Monitorovací výbory a pracovní skupiny eU fondů, výbor 
Anno v čR,

– Možnost další práce zástupců Anno JMK v ITI BMo, a dalších 
poradních orgánech

– Spolupráce na koncepčních dokumentech JMK, MMB, čR – 
aktuálně dle situace, připomínkové listy, jednání atp.

– poskytování poradenství v oblasti právní, daňové, účetní a gran-
tové, včetně webového portálu

– Minimálně tři vzdělávací semináře (daňová problematika, chod 
organizace s důrazem na praktické využití, na propagační kam-
paně aktivit nno, eeT a nno a další dle poptávky nno v JMK)

– průběžně aktualizovaná databáze nno v JMK
– Udržení a rozvoj profesní kapacity Anno JMK – udržení dvou pra-

covních míst Hp a udržení a případné doplnění týmu externích 
spolupracovníků byly dosaženy, finanční prostředky vynaložené 
na projekt byly využity efektivně a hospodárně a dle struktury 
předloženého rozpočtu projektu.

přínosem je kvalitní a dostupný servis pro nno, který jim usnad-
ňuje administrativní zátěž, ponechává jim větší prostor realizaci 
vlastních aktivit, a tím přináší prospěch obyvatelům Jihomorav-
ského kraje. Zvyšuje se míra informovanosti nno o povinnostech 
vůči veřejné správě a o povinnostech právnických osob obecně. 
přínosem je i spolupráce při vytváření strategických materiálů jak 
kraje, tak i dalších orgánů veřejné správy, které díky zastoupení 
neziskových organizací mohou přímo reflektovat jejich potřeby 
a požadavky. Ukazuje se, že podpora práce zástupců nno i v jiných 
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než krajských strukturách přináší prospěch i Jihomoravskému kraji 
jako takovému, protože regionální zástupci mají lepší vhled do 
problematiky na regionální úrovni. Tento prvek je umocněn i spo-
luprací krajských asociací, předáváním informací, přenosem dobré 
praxe a realizací společných projektů. propagací aktivit a propagací 
osobních příběhů konkrétních lidí se široké veřejnosti představuje 
neziskový sektor nikoliv jako ujídač veřejných zdrojů, ale jako pří-
nosná součást života komunity.

Za poskytnutou dotaci děkujeme a těšíme se na další spolu-
práci.

V Brně 29. 1.2018

Jaromír Hron,
předseda Výkonného výboru Asociace nestátních neziskových orga-
nizací Jihomoravského kraje, z.s.
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členové anno jmk

A Kluby České republiky, o. p. s.
obecně prospěšná společnost
tel.: 548 211 860
akluby@akluby.cz
www.akluby.cz
Martin Klíč
Křenová 67, 602 00 Brno
Ičo: 26221268
Fakturační údaje: Krasová 45, 679 06 Krasová
Y

AGAPO, o. p. s.
obecně prospěšná společnost
tel.: 545 213 204
info@agapo.cz
www.agapo.cz
Ing. Jakub purdjak
Zelný trh 318/1, 602 00 Brno
Ičo: 29300550
Y

Age management z. s.
zapsaný spolek
tel.: 734 318 795
storova@agemanagement.cz
www.agemanagement.cz,  www.v4agemanagement.eu, 
www.profesniseniorita.cz
Mgr. Ilona Štorová
orlí 27, 602 00 Brno
Ičo: 01318063
¨

Agnis Rosa, z. s.
zapsaný spolek
tel.: 608 715 862, 511 119 400 – poradna
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 umění, historie 
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poradna@pohyblivost.cz, kodytkova@paysoft.cz
www.pohyblivost.cz
Ing. Marcela Kodýtková
Herčíkova 2, 612 00 Brno
Ičo: 65349491
¨, H

Betanie - křesťanská pomoc, z. ú.
zapsaný ústav
tel.: 532 162 300, 532 162 301
betanie.brno@seznam.cz
www.betanie.eu
Ing. Jitka Bednářová, Joštova 7, 602 00 Brno
Ičo: 65349547
Y

Bílý klíč porozumění, z. s.
zapsaný spolek
tel.: 724 231 907, 607 205 008
rekova.bkp@gmail.com, petervera43@gmail.com
http://www.bkp‑vidime.cz/
Věra peterková, K. J. Mašky 2, 678 01 Blansko
Ičo: 26627761
Y, H

Brněnská diecéze církve československé husitské
tel.: 532 162 111
dieceze@ccshbrno.cz,michaela@ccshbrno.cz
www.ccshbrno.cz
Ing. Michaela Kubíčková, Joštova 7, 602 00 Brno
Ičo: 62160974
�
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Brno autem, z. s.
zapsaný spolek
tel.: 776 883 831
info@brno‑autem.cz
www.brno‑autem.cz
Mgr. Jan Mandát
Merhautova 428/2, 602 00 Brno
Ičo: 04873793
¨, �

Centrum podpory spolupráce, o. s.
spolek
tel.: 603 421 794
lepkam@seznam.cz
Bc. Michal lepka
Kopečná 987/11, 602 00 Brno
Ičo: 02216426
pozn. Kancelář Mgr. Jiřího purketa
�

Centrum pro rodinu KNOFLÍČEK, z. s.
zapsaný spolek
tel.: 777 568 246
knoflicekdubnany@seznam.cz
www.knoflicekdubnany.cz
Mgr. Hana Vašíčková, Ing. Helena Ševčíková, Karla Jagur, Hana 
přikrylová, Vladimíra dóciová
nádražní 1690, 696 03 dubňany
Ičo: 04510461
�, �

Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o. p. s.
obecně prospěšná společnost
tel.: 518 322 449, 606 663 004
sluzby@cpsphodoninsko.cz
www.cpsphodoninsko.cz
Mgr. Marta Kadlecová, diS.
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Za poštou 110, 698 01 Veselí nad Moravou
Ičo: 29365007
Y

Česká apiterapeutická společnost, z. s.
zapsaný spolek
tel.: 737 417 182, 739 492 221
gabriela.hiklova@capis.cz, info@capis.cz
www.capis.cz
Gabriela Hiklová
Gorkého 73/28, 602 00 Brno
Ičo: 033 05 481
¨, H

Česká obec sokolská
lida.rysava@seznam.cz
www.sokol‑cos.cz
ludmila Ryšavá
Brno
�, �, ®, Q

Česká tábornická unie – Velká rada oblasti Jižní Morava, p. s.
pobočný spolek
tel.: 532 193 171, 723 316 542, 737 823 850
vr@ctujm.cz
www.ctujm.cz
Jan Hochmann
Údolní 5, 602 00 Brno
Ičo: 65352254
zasílací adresa: petr Hlaváč, Mezihorní 395, 664 82 Říčany u Brna, 
Bohuslav Zmek, Bělohorská 153, 636 00 Brno
�, Q
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Český zahrádkářský svaz, územní sdružení Brno-město
pobočný spolek
tel.: 543 257 097, 606 664 849
czsbrno@seznam.cz
www.zahradkari.cz
Jarmila Matějičková
Křenová 67, 602 00 Brno
Ičo: 00433756
Q

ČSOP Regionální sdružení v Brně 
pobočný spolek
tel.: 542 422 750, 542 422 757
rscsop.brno@veronica.cz
www.csopbrno.cz
Ing. oldřich Bednář
panská 9, 602 00 Brno
Ičo: 00206806
sdružuje 11 ZO v oblasti ekologie:
Rosnička
tel.: 549 248 261
Zeleného 50, 616 00 Brno
Narcis
tel.: 545 220 740
Myslivecká 14, 620 00 Brno
Veronica
tel.: 542 422 750‑9
p.p. 91, 601 91 Brno
Pozemkový spolek Hády
tel.: 542 422 753
panská 9, 602 00 Brno
Jestřábník
ondrouškova 3, 635 00 Brno
jestrabnik@jestrabnik.cz
Brno
tel.: 548 212 175
Gajdošova 80,615 00 Brno
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Brno
tel.: 542 213 757
Údolní 47, 602 00 Brno
Pozořice
tel.: 544 226 066
pozořice 332, 664 07 pozořice
Újezd u Brna
tel.: 544 224 234
Sv. Jana 35, 664 53 Újezd u Brna
Ždánice
p.p. 7, 696 32 Ždánice
j.chvila@tiscali.cz
Střední Podyjí
Božice č.p. 415,
671 64 Božice
csop.str.pod@centrum.cz
ü

Diakonie ČCE - středisko v Brně
církevní právnická osoba
tel.: 549 242 250
brno@diakonie.cz
https://brno.diakonie.cz/
Mgr. lenka Svobodová
Hrnčířská 27, 602 00 Brno
Ičo: 48515752
Y

Diakonie ČCE – středisko Betlém
tel.: 519 419 848
reditel@betlem.org
www.betlem.org
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petr Hejl, dis.
Císařova 394/27, 691 72 Klobouky u Brna
Ičo: 18510949
Y

Divadelní soubor J. K. Tyla ve Slatině, z. s.
zapsaný spolek
tel.: 777 366 732
dsjkt@seznam.cz
www.divadloslatina.cz
phdr. BcA. Martin Krytinář
přemyslovo náměstí 18, 627 00 Brno
Ičo: 69706964
Korespondenční adresa: phdr. Martin Krytinář, Krejčího 16, 
627 00 Brno‑Slatina
Q

Dlouhá cesta, z. s.
zapsaný spolek
tel.: 602 186 732
dlouhacesta@dlouhacesta.cz
www.dlouhacesta.cz
Martina Hráská
Jungmannova 1013, 250 88 čelákovice
Ičo: 26986183
Korespondenční adresa: Kvasinská 180, 190 16, praha 9 Koloděje
�

DOMINO, o. p. s.
obecně prospěšná společnost
tel.: 538 728 721
domino34@email.cz
www.penziondomino.eu
Mgr. dušan Kovář
Uherčice 34, 671 07 Uherčice
Ičo: 28351291
Y, H
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Domov Ludmila, o. p. s.
obecně prospěšná společnost
tel.: 548 216 386 702 276
reditel@domovludmila.cz, provoz@domovludmila.cz
www.domovludmila.cz
Jarmila Grossová, Táborská 684/190, 615 00 Brno
Ičo: 26657325
Y

Domov pro mne, z. s.
zapsaný spolek
tel.: 541 245 664, 605 035 3801
domov@domovpromne.cz
www.domovpromne.cz
Ing. Bc. Jarmila Vokálová, Kounicova 42, 602 00 Brno
Ičo: 65350111
Y

ERC (Evropské regionální centrum) z. s.
zapsaný spolek
tel.: 739 061 280, 542 211 635
info@narodni‑regiony.cz, vzdelavani@narodni‑regiony.cz
http://www.narodni‑regiony.cz
Ing. Jiřina nehybová, panská 361/13, 602 00 Brno
Ičo: 26999552
�

EuroCentrumHelp, z. s.
zapsaný spolek
tel.: 704 016 061
eurocentrumhelp@gmail.com
www.eurocentrumhelp.7x.cz
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lenka Krníčková
Strážnická 1, 696 01 Rohatec
Ičo: 02905671
Y

Generace Care, z. ú.
zapsaný ústav
tel.: 736 416 939, 773 750 537
generacecare@gmail.cz
www.generacecare.cz
elvíra patáková
Kuldova 711/3, 615 00 Brno
Ičo: 04377371
Y

GO klub Brno
spolek
tel.: 608 337 445, 547 356 415
juraseko@seznam.cz,szmek@volny.cz
www.czech‑go.net/clubs/brno
Rndr. Bohuslav Zmek, Uzbecká 2, 625 00 Brno
Ičo: 65353374
�, Q

H.E.P.Y., o. s.
spolek
tel.: 731 185 292
info@hepy.cz,tomas.klein@hepy.cz
www.hepy.cz
Mgr. Tomáš Klein
Ivaňská 589, 691 25 Vranovice
Ičo: 22677356
¨, �, Q
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Hašle
zapsaný spolek
tel.: 608 183 898
hasle@hasle.cz
www.hasle.cz
Michaela Rennerová
Kosmonautů 17, 625 00 Brno
Ičo: 01937235
Y, H

HC Lvi Břeclav z. s.
zapsaný spolek
tel.: 723 403 626, 734 821 395, 736 280 966
raclavsky@telecom.cz
www.hclvibreclav.cz
doc. Ing. Jaroslav Raclavský, ph.d.
Mládežnická 673/8, 690 02 Břeclav
Ičo: 27011593
�, �

HOPOKA, z. s.
zapsaný spolek
tel.: 607 684 641
premysl.kos@seznam.cz
http://www.undergroundpodnebeskouruzi.cz
Karel Zalaba
Hlavní 492/14
664 64 dolní Kounice
Ičo: 03697916
®, �



29

Hospic sv. Alžběty o. p. s.
obecně prospěšná společnost
tel.: 605 405 656
reditel@hospicbrno.cz
www.hospicbrno.cz
Mgr. Karel Kosina
Kamenná 36, 639 00 Brno
Ičo: 26604582
Y, H

IQ Roma servis, z. s.
spolek
tel.: 543 213 310
projekty@iqrs.cz
http://www.iqrs.cz
Mgr. Šárka pólová
Vranovská 846/45, 614 00 Brno
Ičo: 65341511
Y, ¨, �, �

Jihomoravská rada dětí a mládeže
spolek
tel.: 776 701 756
info@jmdeti.cz, dalimil.toman@jmdeti.cz
www.jmdeti.cz
Mgr. dalimil Toman
Hvězdová 10, 602 00 Brno
Ičo: 26525003
sdružuje 18 nno působících v oblasti děti a mládež
7 DNÍ, z. s.
http://www.7dni‑mikulov.cz
Asociace mladých debrujárů
www.debrujar.cz
Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. (ASK ČR)
www.askcr.cz
Asociace turistických oddílů mládeže ČR
www.a‑tom.cz
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Asociace pro mládež, vědu a techniku
www.amavet.org
Česká tábornická unie
www.ctujm.cz
Hnutí Brontosaurus
www.brontosaurus.cz
KČT, odbor CHAMELEON Brno
http://www.chameleonbrno.org/
Pionýr, z. s. - Jihomoravská krajská organizace Pionýra 
www.jihomoravsky.pionyr.cz
Junák – český skaut, okres Brno – město, z.s.
www.brno.skauting.cz
Rezekvítek, z. s.
www.rezekvitek.cz
Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska JM kraje
www.dh.cz
Sdružení přátel folkloru v Brně
www.folklornet.cz
Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s.
www.spjf.cz
YMCA Brno
www.brno.ymca.cz
YMCA Znojmo
www.znojmo.ymca.cz
Zálesák - svaz pro pobyt v přírodě, z. s.
www.zalesaksvaz.cz
Zeměpisná společnost Morava
www.zsmorava.cz
�, Q
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Junák – český skaut, Jihomoravský kraj TGM, z. s. 
zapsaný spolek
tel.: 543 211 170
podatelna@junak‑jmk.cz, ivobrzo@seznam.cz
www.junak‑jmk.cz
Mgr. Žaneta Vítů, Moravské náměstí 12, 602 00 Brno
Ičo: 70933413
krajská rada sdružuje 5 okresů a čtyři přímo podřízená střediska:
okres Blansko
okres Brno‑město
okres Brno‑venkov
okres Břeclav
okres Hodonín
středisko Vyškov
středisko Slavkov u Brna
středisko Jevišovice
středisko podyjí Znojmo
�, Q

Juniorteam CZ
spolek
tel.: 608 730 432, 549 210 380
info@netventic.com
www.juniorteam.cz
Ing. Jan Šild, Zdeněk Hloušek, palackého třída 10, 612 00 Brno
Ičo: 26615878
¨

Klára pomáhá z. s.
zapsaný spolek
tel.: 739 525 072
info@klarapomaha.cz, zdenka.michalkova@klarapomaha.cz, 
poradna@klarapomaha.cz, dagmar.sleglova@klarapomaha.cz
www.klarapomaha.cz
dagmar Šléglová, Mladá 115/8, 644 00 Brno‑Útěchov
Ičo: 01277812
Y, �
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Klub českých turistů – Jihomoravská oblast
pobočný spolek
tel.: 736 754 070, 736 754 098
l.leder@seznam.cz,kctjmo@seznam.cz
www.klubturistu.cz
Ing. Hana Slabáková, Ing. luděk leder
Křížkovského 29, 603 00 Brno
Ičo: 65352203
Q

Klub Národní házené Moravská Slávia Brno (KNH MS), z. s.
zapsaný spolek
tel.: 739 075 814
hudecmara@gmail.com
www.moravskaslavia.cz
Ing. Jaroslav Hudeček
Voříškova 19, 623 00  Brno
Ičo: 49465007
�, �

Klub přátel umění v České republice, z. s.
zapsaný spolek
kpucr@volny.cz
www.kpu‑cr.org
Vladimír Michal
Kšírova 173/196, 619 00 Brno‑Horní Heršpice
Ičo: 48512834
dIč: CZ‑48512834
Korespondenční adresa: KpU čR, p. o. BoX V. Michal, Údolní 32, 
602 00 Brno‑střed
®, Q



��

Klub stomiků Brno, z. s.
zapsaný spolek
tel.: 603 540 786
janstr@centrum.cz
http://stomicibrno.webnode.cz/
Ing. Jana Strnadová, pavlovská 9, 623 00 Brno
Ičo: 00216321
H

Krajská organizace ČSŽ Jihomoravský kraj 
pobočný spolek
tel.: 420 602 573 777
jihomoravsky.csz@volny.cz
http://www.brnocsz.cz/
Mgr. Margita Březnová, Řehořova 5, 618 00 Brno
Ičo: 004 25 354 
sdružuje asi 30 Zo v obcích JMK
¨, �, �

Krajské sdružení zahrádkářů a vinařů Jižní Moravy
zájmové sdružení právnických osob
tel.: 603 931 058
vrbas@ok.znojmo.cz
Ing. Stanislav Vrba, Křenová 224/67
602 00 Brno
Ičo: 70891109
¨, ü, Q

Kunštát PRO FUTURO, o. p. s.
obecně prospěšná společnost
tel.: 603 425 515
krejcirant2013@gmail.com, popelka.z@seznam.cz, 
zr.marie@seznam.cz
www.kunstatprofuturo.cz
Antonín Krejčíř, pod Hotelem Rudka 252, 679 72 Kunštát
Ičo: 29193478
Y
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Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s.
zapsaný spolek
tel.: 518 610 180, 774 664 698
kancelar@kyjovske‑slovacko.com, 
annacarkova@kyjovske‑slovacko.com
www.kyjovske‑slovacko.com
Anna čarková
Masarykovo náměstí 13/14, 697 01 Kyjov
Ičo: 26659778
®, �

LOHAS, o. s.
spolek
tel.: 733 681 245
lohasbrno@gmail.com
https://www.facebook.com/loHASonline/?fref=ts
Ing. Martina Bláhová
olomoucká 797/80, 618 00 Brno
Ičo: 22876952
¨, �

LOTOS - doléčovací centrum, o. p. s.
obecně prospěšná společnost
tel.: 543 255 383
lotos@lotos‑brno.cz
www.lotos‑brno.cz
Ing. Radka Kasanová
dvořákova 13, 602 00  Brno
Ičo: 26642395
Y
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Magdalenium z. s.
zapsaný spolek
tel.: 775 320 459
lenkahyb@seznam.cz
www.magdalenium.cz
Mgr. Kristýna Brtníková, Bratislavská 31, 602 00 Brno
Ičo: 65351932
p.o.Box 113, 657 13 Brno
Y

METODICA, institut pro další vzdělávání
spolek
tel.: 549 210 312
info@metodica.cz
www.metodica.cz
Ing. petr Volek, palackého třída 290/22, 612 00 Brno
Ičo: 26990814
¨

Mezigenerace, z. s.
zapsaný spolek
tel.: 602 848 688
info@mezigenerace.cz
www.mezigenerace.cz
Mgr. Zdeňka dubová, Klusáčkova 490/1, 602 00 Brno
Ičo: 22746757
Y

Na počátku, o. p. s.
obecně prospěšná společnost
tel.: 548 221 405, 702 104 441
info@napocatku.cz, eva.vondrakova@napocatku.cz
www.napocatku.cz
Mgr. Ing. eva Vondráková 
Soběšická 560/60, 614 00 Brno
Ičo: 60554665
Y
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Nadační fond DĚTI NA DLANI
nadační fond
tel.: 511 188 824
info@detinadlani.cz
www.detinadlani.cz
MUdr. lumír Kantor, phd.
Cejl 494/25, 602 00 Brno
Ičo: 02446782
Y, �

Nadační fond VRANOV
nadační fond
tel.: 515 536 433, 724 305 559
nadacni.fond@vranov.org
www.nfvranov.cz
Ing. Marek Juha
Vranov 70, 664 32 Vranov
Ičo: 29280532
kancelář: Jarní 50, 614 00 Brno‑Maloměřice
Y, ¨, �

Naděje, pobočka Brno
spolek
tel.: 541 422 271
brno@nadeje.cz, j.seberova@nadeje.cz
www.nadeje.cz
Ing. Jana Seberová
ptašinského 13, 602 00 Brno
Ičo: 00570931
Y, H
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Občanská poradna Brno
spolek
tel.: 545 241 828
poradna.brno@volny.cz
www.poradnabrno.eu
Mgr. david oplatek
Anenská 10, 602 00 Brno
Ičo: 65353358
Y

Občanské sdružení LOGO, z. s.
zapsaný spolek
tel.: 517 578 350, 517 578 355, 777 056 440
oslogo@oslogo.cz,	socialni@oslogo.cz,dobrovolne@oslogo.cz
www.oslogo.cz
Ing. Tomáš ostrý
Vsetínská 20, 639 00 Brno
Ičo: 26607468, 
Y, H, �, �, �

Oblastní Charita Vyškov
tel.: 517 350 779, 776 295 769
roman.cely@vyskov.charita.cz
http://www.vyskov.charita.cz
Ing. Roman Celý, Morávkova 745/1a, 682 01 Vyškov 
Ičo: 65841875
Y

Paspoint, z. ú. 
zapsaný ústav
tel.: 548 220 345, 775 199 800
kancelar@apla‑jm.cz, vzdelavani@apla‑jm.cz
www.apla‑jm.cz
Mgr. Martin polenský
Fügnerova 30, 613 00 Brno
Ičo: 26589907
Y, Q
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Persefona, z. s.
zapsaný spolek
tel.: 545 245 996
persefona@persefona.cz
www.persefona.cz
Mgr. Jitka čechová
Gorkého 17, 602 00 Brno
Ičo: 27058905
Y, ¨, �

Po stopách Lichtenštejnů, o. p. s.
obecně prospěšná společnost
tel.: 604 746 114, 602 500 509
ops@psli.cz
www.psli.cz
phdr. Marek Vařeka, phd., Ing. Marek Juha
Zámek 1, 691 42 Valtice
Ičo: 29303613
kancelář: Jarní 50, 614 00 Brno‑Maloměřice
¨, ®, �

Práh jižní Morava, z. ú.
zapsaný ústav
tel.: 545 229 339
info@prah‑brno.cz
www.prah‑brno.cz
paedr. Blanka Veškrnová
Tuřanská 199/12, 620 00 Brno
Ičo: 70288101
CZ 70288101
Y, H
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Propomoc, z. s.
zapsaný spolek
tel.: 777 956 779
spolek@propomoc.eu
www.propomoc.eu
Bc. Jiří Filip, diS.
K lesu 1081, 664 42 Modřice
Ičo: 05500443
®, �

Psí šance, z. s.
zapsaný spolek
tel.: 777 256 608
cechova@psisance.cz
www.psisance.cz
Jana Klouparová, na Vyhlídce 452, 679 21 černá Hora
Ičo: 04486587

Psychocentrum Domeček Hodonín, o. p. s. 
obecně prospěšná společnost
tel.: 518 342 606
domecek@psychocentrumdomecek.cz
www.psychocentrumdomecek.cz
Mgr. Veronika Zubalíková
Skácelova 2711/2, 695 01 Hodonín
Ičo: 26931818
Y

R.M.I., z. s.
zapsaný spolek
tel.: 777 688 908
sedlacik.roman@seznam.cz, info@nocbojovniku.cz
www.thaiboxhodonin.cz www.nocbojovniku.cz
Roman Sedlačík
na Výhoně 4109, 695 01 Hodonín
Ičo: 22747826
�, �
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RATOLEST Brno, z. s.
zapsaný spolek
tel.: 545 243 839, 773 826 837
ratolest@ratolest.cz
www.ratolest.cz
Mgr. lucie Kudrnová Vosečková
třída Kpt.  Jaroše 2032/7b, 602 00 Brno
Ičo: 65348893
Y, �

Regionální centrum Sport pro všechny Brno-město, z. s. 
zapsaný spolek
tel.: 545 578 372
sekretar@rcbrnomesto.cz
www.rcbrnomesto.cz
eva Jalovecká
Merhautova 46, 613 00 Brno
Ičo: 44994648
�, Q

Rezekvítek, z. s.
zapsaný spolek
tel.: 543 216 483
rezekvitek@rezekvitek.cz
www.rezekvitek.cz
Ing. Tereza Žižková, Ing. Vít Synek
Štolcova 465/14, 618 00 Brno
Ičo: 15549429
CZ15546429
¨, �, ü, Q
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Royal Rangers Jihomoravský kraj, z. s.
zapsaný spolek
tel.: 739 584 025
karel.hauptman@gmail.com
www.royalrangers.cz
MVdr. Karel Hauptman ph.d.
Metelkova 1493/9, 664 34 Kuřim
Ičo: 75008491
�, Q

Rozkoš bez rizika, z. s.
zapsaný spolek
tel.: 545 578 565, 737 525 429
brno@rozkosbezrizika.cz, musilova@rozkosbezrizika.cz
www.rozkosbezrizika.cz
Mgr. Tereza Musilová
Vlhká 166/10, 602 00 Brno
Ičo: 44990901
Y, H

Sdružení aktivní babičky a dědečci, z. s. - SaBBa
zapsaný spolek
blanka.urb@email.cz
www.babickysabba.cz
Mgr. Blanka Urbánková
okrouhlá 9, 625 00 Brno
Ičo: 2146070
H, �

Sdružení divadelních aktivit 
spolek
tel.: 543 217 555
info@sugama.cz
Ing. Igor Samotný
Antonína procházky 9/5
623 00 Brno, Ičo: 65348826
®, Q
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Sdružení FILIA, z. s.
zapsaný spolek
tel.: 530 500 410, 543 233 459
sdruzenifilia@ok.cz, kancelar@sdruzenifilia.cz
www.sdruzenifilia.cz
Miluše nechvátalová
Kamenná čtvrť 707/122, 639 00 Brno
Ičo: 60554533
Y

Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky, z. s.
zapsaný spolek
tel.: 603 869 223
snptm@snptm.cz, hlavacek@snptm.cz, mihlavacek@volny.cz
www.snptm.cz
Ing. Miloslav Hlaváček
Viniční 171, 615 00  Brno
Ičo: 26601567
�

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z. s.
zapsaný spolek
tel.: 542 210 549, 900 101 010, 606 633 408
poradna@asociace‑sos.cz, gerta.mazalova@seznam.cz,gabraze@
asociace‑sos.cz
http://www.asociace‑sos.cz/
Gerta Mazalová
Mečová 368/5, 602 00 Brno
Ičo: 22832793
�



��

Sdružení pěstounských rodin, z. s.
spolek
tel.: 543 249 141, Brno 543 331 718, pohořelice 519 424 354
info@pestouni.cz
www.pestouni.cz
Mgr. Ing. pavel Šmýd, Anenská 10, 602 00 Brno
Ičo: 64326471
Y, �

Sirius, z. s.
zapsaný spolek
tel.: 777 043 189
info@sirius‑rescue.cz
www.sirius‑rescue.cz
pavel Šabacký, Jílkova 3491/87, 615 00 Brno
Ičo: 22748580
H, �

Sociálně-psychiatrické centrum – Fénix, o. p. s.
obecně prospěšná společnost
tel.: 724 229 696
reditel@fenix‑centrum.cz
www.fenix‑centrum.cz
MUdr. Jaroslav Kliment, Žeraviny 21, 696 63 Žeraviny
Ičo: 29369266
Y, H

Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje
nadační fond
tel.: 542 173 732, 542 173 793
tesarova.jitka@brno,hasova.zdenka@brno.cz, info@
domovypotrebnych.cz
www.domovypotrebnych.cz
JUdr. Jitka Tesařová, phdr. Zdenka Hašová
Mečová 5, 602 00 Brno
Ičo: 60554410
Y
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Sokolská župa Dr. Bukovského
pobočný spolek
tel.: 725 753 150,724 845 092 
sokol31@tiscali.cz
http://zupadrbukovskeho.blog.cz/
Ing. petr Hübner
Tyršova 2, 682 01 Vyškov 
Ičo: 49408003
sdružuje 23 TJ Sokol: Bohdalice, dědice, drnovice, drysice, Hodějice, 
Ivanovice na Hané, Královopolské Vážany, Křenovice, Křižanovice, 
lhota, lovčičky, luleč, Marefy, nemochovice, nemojany, nížkovice, 
podomí, Račice, Ruprechtov, Topolany, Tučapy, Vážany, Vyškov
�, �, ®, Q

Sokolská župa Dr. Jindry Vaníčka
pobočný spolek
tel.: 732 547 123
zvanickova@volny.cz
www.vanickovazupa.cz
Ing. Jiří Růžička
Gajdošova 18, 615 00 Brno
Ičo: 15547477
sdružuje 40 TJ Sokol: Adamov, Babice nad Svitavou, Bílovice nad 
Svitavou, Brno‑Juliánov, Borkovany, Brno‑Holásky, Brno‑Husovice, 
Brno‑Chrlice, Brno‑Ivanovice, Brno‑Královo pole, Brno‑líšeň, Brno‑
Medlánky, Brno‑Tuřany, Brno‑Židenice, Brno II, Brno IV, Brno V, Brno‑
Jih, Brno‑Řečkovice, Březina, Bučovice, česká, Jinačovice, Kovalovice, 
lelekovice, Měnín, Brno‑obřany‑Maloměřice, podolí, pozořice, 
Řícmanice, Slavkov u Brna, Brno‑Soběšice, Sokolnice, Šlapanice, Telnice, 
Újezd u Brna, Viničné Šumice, Vranov, Žatčany, Ždánice
�, �, ®, Q



45

Sokolská župa Jana Máchala
pobočný spolek
tel.: 541 213 240, 776 740 770, 541 213 240, 739 652 508
sokol.machal@volny.cz, lida.rysava@seznam.cz, ucto.machal@volny.cz
www.sokolmachal.cz
ludmila Ryšavá
Kounicova 20‑22, 602 00 Brno
Ičo: 15546667
sdružuje 51 TJ Sokol: Blížkovice, Brno‑Jundrov, Brno‑Komín, Brno‑
Starý lískovec, Brno I, Brno III, Brno‑Horní Heršpice, Brno‑Žabovřesky, 
Hajany, Heršpice, Hluboké Mašůvky, Hrušovany, Hvozdec, Jevišovice, 
Kuchařovice, lesonice, Mělčany, Miroslavské Knínice, Modřice, 
Moravské Bránice, Moravský Krumlov, němčice, neslovice, nové 
Bránice, Brno‑nový lískovec, omice, ořechov, ostopovice, padochov, 
plaveč, Radostice, Rajhrad, Rosice, Silůvky, Skalice, Sobotovice, Střelice, 
Syrovice, Tetčice, Troubsko, Trstěnice, Tvořihráz, Vedrovice, Vémyslice, 
Veverské Knínice, Vojkovice, Vranovice, Zastávka, Znojmo, Žabčice, 
Židlochovice
�, �, ®, Q

Sokolská župa Krále Jiřího Boskovice
pobočný spolek
tel.: 516 452 291, 516 453 560, 739 265 018, 737 843 518 
zkralejiriho@99maxprogres.cz
http://www.sokol‑boskovice.cz
Antonín Rus
Sokolská 13, 680 01 Boskovice
Ičo: 16343743
sdružuje 11 TJ Sokol: Benešov, Blansko, Boskovice, Jedovnice, lipovec, 
olešnice, Rájec‑Jestřebí, Sudice I, Sudice II, Svitávka, Žďárná
�, �, ®, Q

Sokolská župa Pernštejnská
pobočný spolek
tel.: 549 413 175
zpernstejnska@sokol.eu,sokoltisnov.min@wo.cz
www.zupa‑pernstejnska.webnode.cz
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Ing. Zdeněk Jeřábek
drbalova 274, 666 01 Tišnov 
Ičo: 18565506
sdružuje 15 TJ Sokol: čebín, deblín, dolní loučky, doubravník, drásov, 
Jilmoví, Kuřim, lipůvka, lomnice, lomnička, Moravské Knínice, 
předklášteří, přibyslavice, Rohozec, Tišnov
�, �, ®, Q

Sokolská župa Slovácká
pobočný spolek
tel.: 518 355 496, 518 354 370, 605 275 782, 518 322 806
zupaslovacka@seznam.cz, vpotuckova@seznam.cz, 
hlobil.zdenek@centrum.cz
http://www.sokol.eu/zupa/31
Mgr. Vladimíra potůčková
Velkomoravská 2202/2, 695 01 Hodonín
Ičo: 00838659
sdružuje 34 TJ Sokol: Brumovice, Břeclav, Bzenec, čejkovice, dubňany, 
Hodonín, Hovorany, Krumvíř, Kyjov, lipov, lužice, Moravany, Moravský 
písek, Mutěnice, petrov, podivín, Rakvice, Strážnice, Svatobořice, 
Šakvice, Vacenovice, Velká nad Veličkou, Velké Bílovice, Velké pavlovice, 
Veselí nad Moravou
�, �, ®, Q

SOTEX GINETEX CZ, z. s.
zapsaný spolek
tel.: 543 426 727
sotex@sotex.cz
www.sotex.cz
Rndr. pavel Malčík, Václavská 237/6, 603 00 Brno
Ičo: 65348966
�
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Společně, o. p. s.
obecně prospěšná společnost
tel.: 511 110 573
info@spolecne.info
https://www.spolecne.info
Ing. Jakub Carda, ředitel, Mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brno
Ičo: 26976307
CZ26976307
¨

Společnost Renata, z. s.
zapsaný spolek
tel.: 731 979 445, 602 953 660, 737 550 156, 732 872 273, 464 620 223 
jednatel.renata@seznam.cz, ekoc.renata@seznam.cz
www.renatanet.cz
Ing. dan Urbánek, Bystrc 2436e, 635 00 Brno
Ičo: 67028471
ekocentrum Renata, 569 43 Bělá u Jevíčka 125
¨, �, ü, ®, Q

spolek artschool.cz
spolek
tel.: 605 440 750
info@artschool.cz
www.artschool.cz
Ing. arch. Hana Ryšavá, Kotlářská 265/5, 602 00 Brno
Ičo: 06512160
¨, ®

Spolek Radia R
spolek
tel.: 725 877 828
vedeni@radio‑r.cz, spolek@radio‑r.cz
www.radio‑r.cz
Mgr. BcA. Miroslav Vlček, Jakub pavlík, Šumavská 492/8, 602 00 Brno
Ičo: 033 15 291
�, Q, �
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Legenda:
Y	 Sociální 
h	 Zdravotnictví 
ü	 ekologie 

Q	 Volný čas 
�	 Rodina 
� děti a mládež 
�	 Sport 

¨	 Vzdělání 
®	 Kultura,
 umění, historie 
�	 Jiné 

Spolek ZS Rosice
spolek
tel.: 733 413 602
zsrosice@stadion‑rosice.cz
www.stadion‑rosice.cz
pavel nohel
Sportovní 103, 665 01 Rosice
Ičo: 22883274
�

Spondea, o. p. s.
obecně prospěšná společnost
tel.: 541 213 732
krizovapomoc@spondea.cz
www.spondea.cz
phdr. dagmar Úlehlová
Sýpka 25, 613 00 Brno
Ičo: 25346342
Y

Start-Art, z. s.
zapsaný spolek
tel.: 777 084 074
info@start‑art.cz
www.start.art.cz
MgA. denisa Belzová
palackého třída 133, 612 00 Brno
Ičo: 04606019
¨, ®
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Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno
zapsaný spolek
tel.: 541 236 743
brno@ranapece.cz
www.ranapece.cz
Mgr. Karla němcová
nerudova 321/7, 602 00 Brno
Ičo: 75094924
Y, �, �

Středisko výchovné péče HELP ME, z. s.
zapsaný spolek
tel.: 544 216 178, 544 234 629, 602 343 309
helpme@volny.cz
www.svphelpme.cz
Mgr. Vladislav Vaňák, Bořetická 4225/2, 629 00 Brno
Ičo: 64327965
Y, �, �

STUD, z. s.
zapsaný spolek
tel.: 549 212 727
info@stud.cz
www.stud.cz
Marek Christ, Bratislavská 215/31, 602 00 Brno
Ičo: 64330346
Q, J

Svaz tělesně postižených v České republice, z. s.,  městská 
organizace Brno
zapsaný spolek
tel.: 542 212 657
info@stp‑brno.cz, stp.ko.jmk@seznam.cz
www.stp‑brno.cz
Miroslava ptáčková, Mečová 5, 602 00 Brno
Ičo: 15545601
Y
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Vaizard, o. p. s.
obecně prospěšná společnost
tel.: 776 706 254
vaizard@vaizard.org
www.vaizard.org.cs
Mgr. pavel Stratil, Kainarova 26, 616 00 Brno
Ičo: 29228107
¨, �, Q, �

Varhany pro Královo Pole, z. s.
zapsaný spolek
tel.: 603 893 162
info@varhanyprokrpole.cz
www.varhanyprokrpole.cz
Ing. Jan Hanáček
loosova 741/23, 638 00 Brno
Ičo: 22879293
®

Večernice, o. s.
spolek
tel.: 607 659 654
vecernice50@centrum.cz, vecernice50@centrum.cz, 
hobstova@centrum.cz
http://vecernice50.cz/
MVdr. pavla Hobstová
Veletržní 9, 639 00 Brno
Ičo: 22691227
�

Legenda:
Y	 Sociální 
h	 Zdravotnictví 
ü	 ekologie 

Q	 Volný čas 
�	 Rodina 
� děti a mládež 
�	 Sport 

¨	 Vzdělání 
®	 Kultura,
 umění, historie 
�	 Jiné 
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Vlastivědná společnost regionu Břeclavska o. s.
zapsaný spolek
tel.: 519 323 484
raclavsky@telecom.cz
phdr. Milan Blažek
Jana Skácela 128/7, 691 41 Břeclav‑poštorná
Ičo: 22685308
®, Q

Vrabčák Moravany, z. s.
zapsaný spolek
tel.: 608 706 433
kadlecikova@vrabcak‑moravany.eu
www.vrabcak‑moravany.eu
Bc. Helena Kadlečíková
Střední 10/28, 664 48 Moravany
Ičo: 26563321
�, ®, Q

Vysokoškolské katolické hnutí Brno, z. s.
zapsaný spolek
tel.: 511 119 026
predseda@vkhbrno.cz
www.vkhbrno.cz
Helena Farkasová
Kozí 8, 602 00 Brno
Ičo: 60556650
¨, �, Q, �

YMCA Brno
spolek
tel.: 541 215 533
brno@ymcabrno.cz
www.ymcabrno.cz
Mgr. Marta Joanidisová, Kounicova 3, 602 00 Brno
Ičo: 26529319
�, Q
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YMCA T. S.
spolek
tel.: 777 674 057
info@ymcats.cz
www.ymcats.cz
Ing. Kateřina pospíšilová
na Řádku 21, 690 02 Břeclav
Ičo: 26532859
�, Q

YMCA Znojmo
spolek
tel.: 606 711 101
a.danco@seznam.cz, znojmo@ymca.cz
www.ymca.cz/kontakty/kc/znojmo
lenka dančová
Bantice 38, 671 61 prosiměřice
Ičo: 26529343
�, �

Základní škola a Mateřská škola Pramínek, o. p. s.
obecně prospěšná společnost
tel.: 546 216 638
praminek@praminek.cz
www.praminek.cz
paedr. Božena Havelková, Mgr. eliška Kovářová
Heyrovského 13, 635 00 Brno
Ičo: 25348221
¨, �, Q, �

Legenda:
Y	 Sociální 
h	 Zdravotnictví 
ü	 ekologie 

Q	 Volný čas 
�	 Rodina 
� děti a mládež 
�	 Sport 

¨	 Vzdělání 
®	 Kultura,
 umění, historie 
�	 Jiné 
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Zálesák - svaz pro pobyt v přírodě, z. s.
zapsaný spolek
tel.: 545 575 504, 736 488 430
zalesak@zalesaksvaz.cz
www.zalesaksvaz.cz
Rostislav Zabloudil
lidická 4, 602 00 Brno
Ičo:  005 31 651
�, Q

Ženy50, z. s.
zapsaný spolek
tel.: 728 740 449, 732 348 993
info@zeny50.cz
www.zeny50.cz
Ing. Jana Jarušková, Anenská 10, 602 00 Brno
Ičo: 27048047
¨, Q, �

Židovská obec Brno, sociální agentura JAS
tel.: 544 509 622
zob@zob.cz, jas@zob.cz
www.zob.cz
JUdr. Jáchym Kanarek
třída Kapitána Jaroše 3, 602 00 Brno
Ičo: 49465473
¨, ®, J

Živé Brno, o. s. 
spolek
tel.: 724 032 386
info@zivebrno.cz, solar@zivebrno.cz, info@janmandat.cz
www.zivebrno.cz
Ing. arch. Jan Viktorin
Těsnohlídkova 11, 613 00 Brno
Ičo: 22612955
�, ®, Q
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hospodářský výsledek 2017

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2017 v tis. Kč

Náklady Kč
Spotřeba materiálu,dHIM,dnIM 25,00
Služby, nájmy, opravy, telefony, cestovné, energie  389,00
Mzdy, oon, Zp, Sp a ost. zákonné pojištění 754,00
ostatní náklady  2,00
poskytnuté dary a příspěvky 6,00
daň z příjmu právnických osob 0,00
Náklady celkem 1 176,00
Zisk  44,00

Výnosy Kč
dotace  1 110,00
členské příspěvky 64,00
dary  44,00
příjmy z vlastní činnosti  2,00
ostatní výnosy  
Výnosy celkem 1 220,00
Ztráta  0,00

ROZVAHA 2017 v tis Kč

Aktiva  Kč
Hmotný a nehmotný Investiční majetek 120,00
oprávky k hmot. i nehmot. invest. majetku –120,00
pohledávky celkem 75,00
peněžní prostředky v pokladně 3,00
peněžní prostředky na účtech 376,00
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Aktiva celkem 454,00
Ztráta 0,00

pasiva Kč
Vlastní jmění 91,00
nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta minulých let 140,00
Účet výsledku hospodaření 44,00
přijaté zálohy 179,00
ostatní pasiva 0,00
Pasiva celkem 454,00
Zisk 0,00
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poděkování

děkujeme všem dobrovolníkům, a není jich málo, kteří se podílejí 
svými zkušenostmi a podněty na práci Asociace nestátních nezis-
kových organizací Jihomoravského kraje. Velký dík patří i členům 
Výkonného výboru Anno JMK, jak současným, tak i těm, kteří již 
znovu nekandidovali.

děkujeme všem zástupcům neziskového sektoru, zvoleným do 
komisí Rady JMK, za práci v těchto komisích a jejich čas věnovaný 
úsilí o lepší podmínky pro nno.

poděkování patří těm politikům, ať již členům Rady JMK nebo 
zastupitelům Jihomoravského kraje, kteří se zasadili o schválení 
dotace. díky této podpoře jsme realizovali aktivity uvedené v této 
Výroční zprávě 2017. Statutární město Brno nás též podpořilo svým 
příspěvkem. děkujeme.

Zvláštní poděkování patří našim firemním a soukromým dárcům. 
Bez jejich příspěvků by Anketa osobnost neziskového sektoru 2017 
neměla takový lesk, srdečnou a místy až dojemnou atmosféru.

poděkování patří panu JUdr. Vladimíru Gašparovi za pomoc při 
získávání výtvarných děl od akademického malíře Františka Hanáčka 
a panu Františku Hanáčkovi za přízeň naší anketě. Jsme vděčni za 
darované práce od výtvarníka pavla Vagnera a malíře V. Kiseljo-
vova.

Za finanční podporu děkujeme firmám Siemens, s.r.o. Communi-
cations Brno, MoSS logistics, s.r.o., Renishaw, s.r.o., Bauspektrum 
s.r.o., IdAS CZ, s.r.o., Mandát & partneři, s.r.o.






