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Vážení přátelé z členských organizacích ANNO JMK,

srdečně Vás zdravím začátkem podzimu a přináším Vám Věstník ANNO JMK plný informací.

Výkonný výbor ANNO JMK

Dne 19. 9. 2017 se v klubovně YMCA Brno, Kounicova 3 sešel Výkonný výbor ANNO JMK na svém 137. 
zasedání. Členové VV byli seznámeni s aktivitami ANNO JMK, probraly se otázky, které hýbou neziskovým
světem a plánovalo se.

Členská základna ANNO JMK se rozrostla o dalšího člena, stal se jím spolek Brno autem, z. s., první spolek
v Brně, který hájí zájmy motoristů a podporuje udržitelný rozvoj všech druhů dopravy. Jeho účelem je kromě
rozvoje automobilové dopravy v Brně i prevence vzniku negativních společenských jevů a vzdělávání a 
osobní rozvoj dětí a mládeže.
Celkem je v současné době v ANNO JMK 110 členských organizací.

–------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osobnost NNO JMK 2017

Anketa Osobnost NNO JMK 2017 se blíží ke svému závěru, do 10. 9. 2017se sešlo celkem 13 nominací 
napříč celým neziskovým spektrem.

Od 15. 9. 2017 se pak rozběhlo hlasování pro vybrané kandidáty, které bude uzavřeno 15. 10. 2017, po 
té budou výsledky sečteny a anketa bude ukončena slavnostním vyhlášením výsledků.

Slavnostní vyhlášení a předání ocenění se uskuteční ve čtvrtek 19. 10. 2017 v Křišťálovém sále na Staré 
radnici v Brně na Radnické ulici odpoledne v 16:00 hod. 
Na toto setkání ještě budete všichni pozváni.

Prosím, šiřte ve svém okolí tuto informaci, ať všem nominovaným přibývají hlasy!



Vážení přátelé výtvarného umění,

Jihomoravský kraj pořádá ve dnech 30. 9. a 1. 10. 2017 dny otevřených ateliérů na jižní Moravě. 
Jde o sedmý ročník.
Navštívit můžete ateliéry na jižní Moravě (www.porta-culturae.cz a www.gvuhodonin.cz).
Na odbor kultury Jihomoravského kraje je možné nahlásit ateliéry výtvarníků, které by se do 
projektu mohly nově zapojit.

Ve výše uvedených dnech si můžete prohlédnout ateliéry ve všech okresech našeho kraje. Například
v městě Brno se jedná o třicet ateliérů.
V roce 2016 se projektu na jižní Moravě zúčastnilo 106 výtvarníků a více než 4 000 návštěvníků.

Projekt dále probíhá v Jihočeském kraji a kraji Vysočina.
Projekt vznikl před mnoha roky v Dolním Rakousku.

Seminář „Firemní fundraising“

Spolek Klára pomáhá spolu s ANNO JMK v říjnu 2017připravuje seminář o firemním fundraisingu 
pro neziskové organizace.
O termínu a místě konání tohoto semináře budete včas informováni.

ANNO JMK pořádá pro členské organizace seminář:

„Štábní“ kultura v NNO aneb na co nezapomenout v administrativě NNO

11.10.2017  v 16 hodin v Brně

Co se dozvíte:

 Nejčastější povinnosti vyplývající ze stanov
 Výbor 
 Valná schůze
 Zápisy z jednání 
 Listiny do rejstříku

Přednášející: Mgr Klára Trněná
Přihlášky na info@annojmk.cz
Seminář je díky podpoře JMK bezplatný.

 

mailto:info@annojmk.cz
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Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Slavkov u Brna 
a 
Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje

Vás srdečně zvou na seminář

Účetnictví, daně a neziskové organizace

Termín: středa 18. října 2017
Čas: 16.30 –18.30

Místo: Radnice, Slavkov u Brna, zasedací místnost
Přednášející: Dagmar Štěpánová

Registrace:  
Děkujeme za nahlášení účasti do 10. října (zasláním zprávy na slavkovsko@seznam.cz nebo přes
registrační formulář na webu). Přihlášení je nutné z důvodu případné změny termínu.

Náplň semináře:

Základní pojmy a principy účetnictví
Rozdíl mezi účetnictvím a jednoduchým účetnictvím / daňovou evidencí
Účetní doklady, náležitosti, oběh a uchovávání
Účtová osnova a účtování
Účtování dotací, darů
Základní pojmy mezd a mzdové agendy 
Účetní výkazy, závěrka 
Nejčastější druhy daní a jejich zpracování. 

Další informace: J. Schovancová (slavkovsko@seznam.cz).

Seminář je díky podpoře JMK bezplatný!

Dny duševního zdraví  

pořádá ve dnech 9. - 13. 10. 2017 Práh jižní Morava, z. ú. a srdečně zve na všechny své akce.
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Grantový kalendář

Na www.annojmk.cz jsme vytvořili grantový kalendář, kde budeme pravidelně uveřejňovat důležité informace a 
termíny.
Pro veřejnost je kalendář volně k dispozici. 

Pokud budete mít zájem, zašlete nám, prosím, svůj email, na který Vám grantový kalendář nasdílíme.
Tato služba je pro členy ANNO JMK zcela zdarma. 

    Legenda k barevnému provedení kalendáře:
    ukončené výzvy: červená
    nové výzvy:        zelená
    semináře:        růžová

 

Za kancelář ANNO JMK Vás srdečně zdraví 

Zdeňka Veselá

http://www.annojmk.cz/
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