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Leden 2017

Vážení přátelé z našich členských organizací,

zdravíme Vás v novém roce 2017 a přejeme Vám radostné chvíle jak při práci, tak 
uprostřed rodiny či Vašich přátel.

Z kraje roku hned jedna změna – jak jste společně na mimořádné valné hromadě v 
loňském roce odsouhlasili,

ANNO JMK se od 1. ledna 2017 přetransformovala 

na

Asociaci nestátních neziskových organizací
Jihomoravského kraje, z.s. 

 
Ale protože je to název docela dlouhý, v běžné interní komunikaci zůstaneme u původního
označení .

Zástupci NNO v komisích Rady Jihomoravského kraje

S radostí vám oznamujeme, že se i v dalším volebním období  podařilo prosadit, že zá-
stupci NNO mají své místo jako stálí hosté v komisích Rady Jihomoravského kraje. 

Tito zástupci byli zvoleni na X. Regionální konferenci NNO, která proběhla v roce 2016 
v Brně. 

Seznam komisí a jejich členů naleznete zde. Kontaktní adresa pro zasílání vašich podnětů
zůstává stejná, a to komise@annojmk.cz. 

Děkujeme proto odcházejícím členům a přejeme novým zástupcům NNO hodně sil v pro-
sazování zájmů neziskového sektoru.

mailto:komise@annojmk.cz
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=324445&TypeID=1




Letošní charitativní ples, 

na kterém se ANNO JMK podílí spolu se spolkem Psí šance, z. s. a hotelem Bobycentrum,
se uskuteční v sobotu dne 11. února 2017 od 19 hodin  Cafe de Paris v hotelu Bobycent-
rum a srdečně na něj zveme Vás i Vaše přátele .

Vstupenky á 400,- Kč (v ceně je večeře formou rautu a welcome drink) jsou v prodeji jak v 
recepci hotelu Bobycentrum, tak v kanceláři ANNO JMK na Kounicové 3 v Brně. 

Lze je zaplatit i převodem na účet ANNO JMK, pokud budete mít zájem o konkrétní místa 
u stolu, zašleme Vám plánek sálu.  Vstupenky lze rezervovat do 5. února 2017, později 
budou dány do prodeje.

Nabízíme Vám možnost prezentace činnosti vaší organizace na plese a uvítáme i věcný 
dar či příspěvek do tomboly. 

Přijďte se poveselit s námi, těšíme se na Vás.

Více informací:
info@annojmk.cz
tel.: 541 215 533.

Dotace Jihomoravský kraj pro rok 2017
Upozorńujeme na vyhlášení dotačních programů Jihomoravského kraje pro rok 2017. 
Jsou to prozatím dotační programy pro oblast rozvoje venkova, včelařství, vinařství a 
vinohradnictví, rozvoje cyklistické dopravy, rozvoj turistických informačních center, 
podpora památek místního významu, podpora rozvoje kultury a památkové péče a 
podpora Muzejní noci a Noci kostelů.

Podání žádostí : 14.2.-28.2.2017

Vyhlášené programy naleznete zde.

Změna výše náhrady cestovného
Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo pro rok 2017 novou vyhlášku o cestovních ná-
hradách. 

Tady najdete aktuální ceny:

http://annojmk.cz/cestovni-nahrady-2017

http://annojmk.cz/cestovni-nahrady-2017
http://annojmk.cz/dotace-jihomoravsky-kraj-pro-rok-2017
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/News.aspx
mailto:info@annojmk.cz


Prosba k     členům ANNO JMK
Zdvořile Vás žádám o aktualizaci údajů o vaší neziskové organizaci, platných  k roku 
2016, případně doplněné o změny platné od 1. 1. 2017, ze kterých budeme vycházet při 
tisku Výroční zprávy za rok 2016. 

Občas dojde ke změně názvu, statutárního zástupce, adresy či telefonu, tak ať máme 
kontakty v pořádku.

Prosím, informace zasílejte na info@annojmk.cz, děkuji Vám předem.

Název organizace:
adresa:
IČO:
právní forma organizace:
statutární zástupce:
email:
www:
telefon:
zaměření – označte číslo: 

( 1.sociální služby, 2. zdravotnictví a ochrana zdraví, 3. ekologie, 4. volný čas, 5. rodina, 6.
děti a mládež, 7. sport, 8. vzdělání, 9. kultura, umění, historie; 10. jiné aktivity)

A již nyní Vás zveme na únorový seminář s aktuálním tématem:

Daňové přiznání,

který se bude konat

dne 15. 2. 2017 v 16,00 hod v klubovně YMCA, Kounicova 3, Brno.

Seminář povede lektorka paní Dagmar Štěpánová a provede Vás všemi úskalími 
formuláře Daňového přiznání za rok 2016 a pomůže Vám s jeho vyplněním.

Seminář je zdarma, přihlašovat se můžete již nyní na info@annojmk.cz nebo na tel.: 
541 215 533.

mailto:info@annojmk.cz
mailto:info@annojmk.cz


Přeji Vám krásné zimní dny a zdravím z kanceláře ANNO JMK.

Zdeňka Veselá
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