
Týdny pro neziskový sektor 2012 

V rámci  Týdnů  pro  neziskový  sektor  2012  uspořádala  Asociace  nestátních 
neziskových organizací Jihomoravského kraje (ANNO JMK) tři různorodě zaměřené akce.

První   z nich  se  uskutečnila  již  9.  března  v sále  Slévarny  Vaňkovka.  Tradiční 
Neziskový čoch byl letos zpestřen o divadelní představení Klubu přátel umění v ČR. Podařilo 
se  nám tak vytvořit  neformální  prostor,  kde zástupci  NNO mohli  navázat  nové vztahy či 
utužit ty staré s jinými organizacemi a zároveň se zkontaktovat i se zástupci podnikatelského 
sektoru či politické reprezentace.

Další  z událostí  byla  21.  března  vernisáž  Neziskové  výstavy  v Červeném  kostele, 
kterou slavnostně zahájil  sbor Masarykovy univerzity.  Nezisková výstava se snaží obnovit 
tradici  každoroční  výstavy neziskových organizací  Jihomoravského kraje a poskytnout tak 
prostor pro prezentaci jednotlivých nestátních neziskových organizací. Navštívit ji můžete až 
do 4. dubna 2012. 

Týdny jsme úspěšně završili Regionální konferencí na téma Partnerství NNO,  státní 
správy a samosprávy,  která  se  uskutečnila  28.  března  v budově krajského úřadu.  V rámci 
konference  se  sešlo  téměř  sedmdesát  účastníků.  Jednotlivé  prezentace  byly  zaměřené 
například  na  představení  Krátkodobého  realizačního  plánu  Strategie  rozvoje  lidských  zdrojů 
Jihomoravského  kraje  2012  -2013,  činnost  pracovních  skupin  Asociace  NNO  v ČR  nebo 
prezentaci nově vzniklé databáze NNO v JMK. V druhé části konference si zástupci NNO 
zvolili své delegáty do komisí JMK.

Co jsou Týdny pro neziskový sektor?
Hlavním cílem již  třetího  ročníku  Týdnů  pro  neziskový  sektor  je  vytváření  a  posilování 
partnerství  mezi  jednotlivými  společenskými  sektory:  veřejným,  podnikatelským  a 
neziskovým.  Funkční  partnerství  vzniká  vždy  v  daném místě  a  reálném čase.  Proto  není 
organizováno  shora,  tj,  z  národní  úrovně,  ale  především  na  krajské  a  oborové  úrovni. 
Asociace  NNO  v  ČR  je  iniciátorkou  a  koordinujícím  garantem  celé  akce.  Týdny  pro 
neziskový  sektor  jsou  tedy  volnou  „skládačkou“  akcí,  poskytující  příležitost  prezentovat 
veřejnosti nestátní neziskové organizace, jejich činnost, úspěchy i problémy. Partneři přitom 
mohou  v  regionech  spontánně  navazovat  perspektivní  a  efektivní  spolupráci  dle  místních 
potřeb a podmínek. Týdny pro neziskový sektor jsou tak příspěvkem k odstraňování překážek 
vytváření a posilování občanské společnosti.  
Záštitu nad Týdny pro neziskový sektor v Jihomoravském kraji převzal náměstek hejtmana 
Mgr. Václav Božek CSc.
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