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Vážení přátelé, jaro je tady!
Posun času s mnohými z nás trochu zamával, ale máme večer dlouho světlo, zahrádky volají,
všechno jen kvete.
A je tu i další jarní číslo našeho Věstníku ANNO JMK.

Konec března byl ve znamení konference

X. REKO 2016 – Regionální konference neziskových organizací Jihomoravského
kraje,
která se konala 31. 3. 2016 v zasedacím sále Jihomoravského kraje v Brně.

Ze 105 členských organizací se konference zúčastnili zástupci víc než jedné třetiny. Stávající
členové Komisí Rady JMK na období 2016 – 2016 podali všem účastníkům informace o činnosti
svých komisí a o tom, jak se jim v jednotlivých komisích pracuje.
V současném období má neziskový sektor v komisích Rady JMK toto zastoupení:
Komise kultury a památkové péče
Komise organizační a legislativní
Komise regionálního rozvoje
Komise pro sociální věci a rodinu
Komise pro sport a mládež
Komise zdravotnictví

Vladimír Michal
Gerta Mazalová

Komise pro výchovu a vzdělávání
Komise pro rozvoj venkova a zemědělství

Klub přátel umění ČR
SOS obrany spotřebitelů
Asociace
Luděk Leder
KČT – JM oblast
RNDr. Bronislava Milinková
ČSŽ
Dalimil Toman
Brontosaurus
Ing. Jitka Bednářová
Betanie – křesťanská
pomoc
Ing. Miloslav Hlaváček
SPTM ČR, z. s.
Ing. Jiří Pospíšil
Procyon, o. s.

Pro nové volební období 2016 – 2020 bylo do 13 komisí Rady JMK nominováno 18 kandidátů.

Na X. REKO vzešli z voleb do komisí Rady JMK tito zástupci neziskového sektoru:
Komise pro sociální věci a rodinu
Komise pro zdravotnictví
Komise kultury a památkové péče
Komise pro výchovu a vzdělávání
Komise pro sport a mládež
mládeže

Ing. Jitka Bednářová
Dagmar Švédová
Vladimír Michal
Ing. Miloslav Hlaváček
Ing. Ivo Brzobohatý

Betanie – křesťanská pomoc
Klára pomáhá, z. s.
Klub přátel umění ČR
SPTM ČR, z. s.
Jihomoravská rada dětí a

Komise pro meziregionální vztahy
Komise pro regionální rozvoj

RNDr.Bronislava Milínková Český svaz žen
Anna Čarková
Kyjovské Slovácko v
pohybu, z. s.
Komise finanční a majetková
Bc. Michal Lepka
Centrum podpory spolupráce
Komise dopravy a územního rozvoje Ing. Jan Mandát
Živé Brno, z. s.
Komise životního prostředí
Ing. Vilém Jurek
Rezekvítek, z. s.
Komise investiční
Vlastimil Klouda
SDH Oleksovice
Komise organizační a legislativní
Gerta Mazalová
SOS obrany spotřebitelů Asociace

Zápis a fotogalerii z průběhu konference naleznete na našich stránkách www.annojmk.cz.

Dále Vás zveme:

Pozvánka na seminář
MAS Boskovicko PLUS
a
ASOCIACE NNO JMK
zvou zástupce neziskovek a subjektů z podnikatelské i veřejné sféry na seminář

Výběrová řízení v praxi
přednášející JUDr. Michal Šilhánek

Termín konání: 18. 4. 2016 v 15 hodin
Místo konání: velká zasedací místnost na Městském úřadu v Boskovicích
(Masarykovo nám. 4/2 – přízemí)
Co se dozvíte:
· Základní pojmy a principy výběrových řízení
· Základní zásady zadávání zakázek
· Vhodné postupy při zadávání zakázek
· Nejčastější chyby
· Specifika evropských dotací a výběrových řízení
Přihlášky zasílejte na email: mas@masboskovickoplus.cz, 605 352 227
Seminář je díky podpoře JMK bezplatný.

Pokračuje šňůra seminářů o sociálním podnikání v praxi, pořádaná Komorou sociálních podniků ve
spolupráci s ANNO JMK a Jihomoravským krajem. Díky jeho podpoře jsou tyto semináře zdarma.
Zveme vás tedy na dubnový seminář do Břeclavi.
Nejbližší termín bude v Břeclavi, viz pozvánka:

V měsíci květnu si udělejte čas ještě na další seminář.
Tentokrát se náplň semináře bude týkat veřejných rejstříků, ukládání listin a odpovědnosti
statutárních zástupců.
Seminář se bude konat 26. května 2016 od 13,00 hod v Brně, pozvánka s informacemi se k Vám
dostane včas.

Co nás čeká:
Na měsíc květen si rezervujte termín pro účast na semináři, který teprve připravujeme a bude se týkat
veřejných rejstříků, ukládání listin a odpovědnosti statutárních zástupců.
Seminář se uskuteční 26. května 2016 v Brně od 13,00 hodin.

Z kanceláře ANNO JMK Vás zdraví a pěkné jarní týdny přeje
Zdeňka Veselá

