VĚSTNÍK ANNO JMK
březen / 2020

Vážení a milí přátelé z členských organizacích ANNO JMK,
srdečně Vás zdravím na začátku března 2020 a přináším několik informací.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poradna ANNO JMK
ANNO JMK stále nabízí v rámci své poradny individuální poradenské služby nejen svým členům,
ale všem neziskovým organizacím celého Jihomoravského kraje.
Na této adrese: https://www.annojmk.cz/poradenstvi naleznete výčet poradenských služeb a
informace, které Vám pomohou se v dané oblasti zorientovat.
Na emailovou adresu poradna@annojmk.cz můžete směřovat své dotazy, které naši poradci zodpoví
elektronicky, v případě potřeby a nutnosti osobní konzultace Vám bude nabídnuta schůzka v
kanceláři ANNO JMK.
Právní poradenství
https://www.annojmk.cz/pravni-poradenstvi-anno-jmk
V této rubrice naleznete nejen základní informace k nejběžnějším právním formám NNO, ale také
novinky z legislativy a informace k některým praktickým otázkám, které jsou spojeny s činností
NNO. Ke stažení jsou zde k dispozici vzory některých dokumentů, které NNO potřebují pro svoji
činnost, a naše brožury.
Grantové
https://www.annojmk.cz/grantove-poradenstvi
Účetní
https://www.annojmk.cz/ucetni-poradenstvi
Daňové
https://www.annojmk.cz/danove-poradenstvi-annojmk
Odborné sociální
https://www.annojmk.cz/odborne-socialni-poradenstvi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

eNeschopenka
V souvislosti se spuštěním eNeschopenky od 1. ledna 2020 vyvstala řada dotazů, jak se tato změna
dotkne zaměstnavatelů i zaměstnanců.
Na tomto odkazu naleznete docela přesný popis změn, které se Vás dotknou.
https://www.cssz.cz/web/eneschopenka
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příprava Výroční zprávy ANNO JMK za rok 2019
V rámci přípravy podkladů pro tvorbu Výroční zprávy ANNO JMK za rok 2019 Vás prosím o
nahlášení případných změn ve Vašich organizacích, týká se to hlavně změny ve vedení organizací,
případně adres či telefonních čísel.
Tyto údaje potřebujeme i pro vystavení faktur za členské příspěvky ANNO JMK pro rok 2020, které
budeme rozesílat během dubna - května 2020.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výkonný výbor ANNO JMK
Výkonný výbor ANNO JMK se 17. března 2020 v 16:00 hod sejde v letošním roce poprvé na své
147. schůzi.
Obsahem programu bude hlavně příprava XI. Regionální konference neziskových organizací
Jihomoravského kraje (XI. REKO), ze které vzejdou noví kandidáti na členy komisí Rady
Jihomoravského kraje, jako zástupceneziskového sektoru.
Dalším důležitým bodem jednání bude příprava letošní 23. Valné hromady ANNO JMK.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seminář pro NNO
Srdečně zveme neziskové organizace nejen z okolí Boskovic na bezplatný seminář s názvem
Daňové přiznání za rok 2019 pro NNO.
Seminář se bude konat ve středu dne 18. března 2020 v 15:00 hod v Boskovicích.
Přihlašujte se na info@annojmk.cz, tel.: 541 215 533. Místo konání bude zájemcům včas
oznámeno.

Přeji Vám pěkné jarní dny,
Zdeňka Veselá
ANNO JMK

