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Vážení přátelé, dostáváte do „rukou“ další letošní - už březnové číslo Věstníku ANNO JMK.
Jaro je snad už tady, i když rozmary současného počasí jsou docela nevyzpytatelné.

Začátkem roku byla zahájena řada seminářů, věnovaných Sociálnímu podnikání v praxi, které
ANNO JMK spolupořádá s Komorou sociálních podniků a s podporou Jihomoravského kraje.
Semináře jsou díky této podpoře pro účastníky zdarma.

Semináře - Sociální podnikání v praxi

Nejbližší seminář o Sociálním podnikání v praxi, na který vás srdečně zveme, se bude konat
18. března 2016 v Hodoníně, ve velké zasedací místnosti Městského úřadu, Národní tř. 25.
Další seminář se uskuteční 1. dubna 2016 ve Vyškově, v zasedací místnosti zastupitelstva
Městského úřadu, Masarykovo nám. 1.
Začátky obou seminářů budou ještě upřesněny.
Pozvánky s dalšími informacemi obdržíte včas ve své emailové poště.
Více informací naleznete na www.komora-socialnich-podniku.cz. Zaregistrovat na semináře
se můžete na info@komora-socialnich-podniku.cz.

X. REKO 2016 – Regionální konference neziskových organizací

Na letošní X. REKO 2016 jsme vás ve Věstníku již zvali. Bližší informace jsme vašim
neziskovým organizacím rozeslali elektronicky.
Postupně se na konferenci přihlašujete a posíláte své kandidáty pro volbu členů Komisí Rady
Jihomoravského kraje.
Přijímaní vašich nominací bude ukončeno v pátek 25. března 2016, abychom pro vás do
konference včas připravili všechny podklady.

Srdečně Vás zveme na
X. Regionální konferenci nestátních neziskových
organizací Jihomoravského kraje
která se uskuteční pod záštitou radního JMK Mgr. Václava
Božka, CSc.
ve čtvrtek 31. března 2016 od 13:45 hodin
v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo
nám. 3/5.
Prosíme o potvrzení Vaší účasti na e-mailu info@annojmk.cz,
nebo telefonicky 541 215 533
do 29.3. 2016

Těšíme se na Vaši účast.

Další pozvánka je určena všem, kteří se chtějí zdokonalit v oblasti výběrových řízení.

Následující pozvání je na připravovaný seminář, který pořádá Kyjovské Slovácko v pohybu,
z.s. spolu s Asociací NNO JMK, na téma:

Jak správně vyplnit žádost v MS 2014+
Termín konání: ve středu 6.4.2016 v 17 hodin, ve velké zasedací místnosti
v přízemí Radnice v Kyjově, Masarykovo nám. 30.

Přihlášky na seminář zasílejte na email: annacarkova@centrum.cz
Seminář je díky podpoře JMK bezplatný!

Březnový Výbor ANNO JMK vezme na vědomí naše nové členy, stali se jimi:
Centrum pro rodinu KNOFLÍČEK, z. s.
Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o. p. s.
Domov pro mne, z. s.
Generace Care, z. ú.
-

a vítáme je tedy v našich řadách.

Z kanceláře ANNO JMK vás zdraví a pěkné začínající jaro a velikonoční svátky přeje
Zdeňka Veselá

