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¡¡
Vážení,
dostává se Vám do rukou první Výroční zpráva Asociace nestátních neziskových organizací v České
republice. Přestože Asociace NNO vznikla teprve 7. října 2003, její historie sahá až do roku 1989, kdy byl u nás
obnoven nezávislý nestátní (nevládní) neziskový sektor. Řetězec šesti celostátních všeoborových konferencí
NNO a jejich stálých komisí (které později nahradila RANO - Rada neziskových organizací v ČR) vedl
až k založení Asociace NNO.
Za dobu jen o něco málo delší než jeden rok se Asociaci NNO ještě mnoho z jejích cílů nepodařilo
naplnit. Vstoupila však již do povědomí veřejnosti i politiků jako subjekt, který hlas nezávislého sektoru tlumočí
a zesiluje. Prostřednictvím svých 55 členů, mezi nimiž jsou všechna existující krajská všeoborová a některá
celostátní oborová sdružení NNO, zastupuje více než sedm set nestátních neziskových právnických osob v ČR.
Svou činností však promlouvá za ještě širší okruh NNO, kterým chce pomáhat.
Asociace NNO si vytkla za svůj cíl řadu priorit, z nichž v současné době považuje za nejvýznamnější
posílení partnerství nestátních neziskových organizací a subjektů veřejné správy a jejich přípravu na využívání
podpůrných programů Evropské unie v příštím programovacím období v letech 2007 - 2013. Postoj Asociace
NNO k této problematice je vyjádřen ve dvou programových dokumentech, které jsou konkrétními plody jejího
patnáctiměsíčního působení.
Stanovisko Asociace nestátních neziskových organizací v České republice k reformě politiky
soudržnosti Evropské unie po roce 2006
-

Co neziskový sektor nabízí společnosti a co očekává a potřebuje od veřejné správy.

Věřím, že oba tyto dokumenty, které naleznete na našich internetových stránkách
(http://www.sweb.cz/asociacenno [staré], http://www.asociacenno.cz [nové]) přispějí - jak uvnitř, tak vně
neziskového sektoru - k diskusi, která posílí jeho postavení v České republice.
Doufám také, že Vám následující stránky připomenou činnost Asociace NNO v uplynulém období
a že budete i nadále našimi spolupracovníky, popřípadě podporovateli.

S upřímným pozdravem

PhDr. Karel Schwarz,
předseda Asociace NNO
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Činnost Asociace NNO
v roce 2004
Po několika letech diskusí o tom, zda
se nestátní neziskové organizace (NNO)
i u nás mají sdružit do celostátní korporace,
vznikla Asociace nestátních neziskových
organizací v České republice (Asociace
NNO). Podnět k jejímu založení vzešel v roce
2000 z Rady neziskových organizací v ČR
(RANO), která byla ustavena jako nástupkyně Stálé komise konference NNO
na základě usnesení V. celostátní konfe
rence NNO (1997 v Praze). První pracovní
skupinu pro přípravu asociace zvolila
4. oborová konference aktivit místních,
regionálních a komunitních (OKAMRK)
19.5.2001 v Plzni. Návrhy této pracovní
skupiny projednala Pracovní konference
zástupců nestátních neziskových organizací
z krajů a oborů (30.11.-1.12.2001 v Praze
v divadle PONEC) a pověřila dopracováním
návrhů a dalším jednáním k založení
asociace
čtrnáctičlennou
Přípravnou
skupinu. Devět členů této skupiny vytvořilo
na jaře 2003 Přípravný výbor Asociace NNO,
který vyzval neziskové organizace v České
republice, aby se staly zakládajícími členy
této asociace. 47 nestátních neziskových
organizací ze všech krajů České republiky
přijalo do konce září 2003 návrh
Zakladatelské smlouvy Asociace NNO.
Dnem 7. října 2003 byla Asociace NNO
registrována Magistrátem hl. m. Prahy jako
zájmové sdružení právnických osob pod
registračním číslem 389/03. K 31.3.2004 bylo
členem Asociace NNO 55 neziskových
právnických osob (nezaložených za účelem
podnikání), z toho 6 krajských všeoborových
sdružení NNO (jsou to všechny existující
krajské asociace) a několik oborových
sdružení NNO.

Poslání Asociace NNO
Při zakládání Asociace NNO byla často kladena otázka,
co tato asociace přinese svým členům a neziskovému
sektoru? Již její přípravné orgány jí daly za úkol, aby hájila
společné zájmy svých členů zejména na celostátní
a mezinárodní úrovni. S tímto cílem především
komunikuje se svými členy, ale také s orgány veřejné
správy, zejména s parlamentními a vládními institucemi,
s mezinárodními organizacemi a národními asociacemi
NNO v zahraničí včetně evropských struktur. Asociace
NNO pomáhá svým členům v adaptaci na podmínky
činnosti NNO po vstupu České republiky do Evropské
unie. Snaží se prosadit legislativní úpravy a rozpočtová
pravidla vyhovující neziskovým organizacím. Svým
členům poskytuje informační servis a přispívá k veřejné
informovanosti o NNO. Asociace poskytuje svým členům
i ostatním subjektům prostor k výměně zkušeností
a názorů. Asociace tak podporuje komunikaci nejen mezi
svými členy, ale je otevřena všem neziskovým
organizacím v České republice a vytváří tak předpoklady,
aby se stanoviska a zájmy neziskových organizací
sbližovaly a byly zřetelně artikulovány na veřejnosti.
Cílem Asociace NNO není nahrazovat vznikající krajská
a oborová sdružení NNO, ale naopak je podporovat, rozvíjet a rozšiřovat prostor a možnosti pro jejich působení.
Asociace NNO chce s nimi být v úzkém kontaktu. Mohou
samozřejmě být - a některá již jsou - členy Asociace NNO.
V některých zemích existují asociace NNO výhradně jako
sdružení regionálních a oborových asociací NNO. Tímto
směrem se může vyvinout i Asociace NNO. Zatím však

Ze zahájení 1. Valné hromady Asociace NNO
(z leva členové Přípravného výboru Karel Schwarz,
Ladislav Krajdl, Eva Svobodná, Darina Kosorinová, ...)
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nevznikla tato sdružení v dostatečném počtu
krajů a oborů, aby bylo možno postavit
celostátní asociaci pouze na tomto principu.
Asociace NNO ovšem nechce a nemůže
omezovat právní subjektivitu svých členů,
zavazovat je bez jejich souhlasu, ani
vystupovat a jednat jménem celého
neziskového sektoru.
Počáteční kroky Asociace NNO
Po registraci Asociace NNO řídil ještě
několik měsíců veškerou její činnost
Přípravný výbor. Jeho prvořadým úkolem
bylo připravit a uskutečnit první schůzi všech
zakládajících členů a volby řádných orgánů
Asociace NNO a jejich ustavující zasedání.
První Valná hromada Asociace NNO se sešla
27. ledna 2004, přijala Zásadní koncepci
Asociace NNO a další rámcové dokumenty
a zvolila Radu Asociace NNO a Dozorčí radu
Asociace NNO. Na prvním zasedání Rady
Asociace NNO byl 6. dubna 2004 zvolen
Výkonný výbor Asociace NNO.
Standardní činnost Asociace NNO mohla být
tedy rozvinuta až od dubna 2004 po zvolení
Výkonného výboru. Výbor si rozdělil své
úkoly mezi 6 místopředsedů a předsedu
Asociace NNO (jejich kompetence uvádíme

v dalších částech Výroční zprávy) a začal naplňovat
koncepci přijatou 1. Valnou hromadou. Některé počáteční
krůčky Asociace NNO se podařilo zvládnout rychle,
ale nedostatek finančních prostředků a provizorní
komunikační nástroje brzdily rychlejší rozvoj činnosti
Asociace NNO.
Politická jednání Asociace NNO
Nejúčinnější zřejmě byla prezentace Asociace NNO
v zahraničí (ačkoliv to nebylo její programovou prioritou),
a to zřejmě proto, že je jednou z nejtransparentnějších
mezioborových národních sítí v nových členských zemích
Evropské unie. Mezinárodní ohlas vzbudilo Stanovisko
Asociace NNO k reformě politiky soudržnosti Evropské
unie po roce 2006.
Asociace vstoupila záhy do kontaktu s některými čelnými
politiky - například s vicepremiéry Petrem Marešem,
Pavlem Němcem a Martinem Jahnem, s ministry Jiřím
Paroubkem a Jaroslavem Burešem, se senátory Danielem
Kroupou, Janem Rumlem, Edvardem Outratou a Josefem
Źielencem (nyní poslancem Evropského parlamentu)
a úřady (např. s Ministerstvem pro místní rozvoj, Úřadem
vlády ČR, některými krajskými úřady). Prostřednictvím
příslušných institucí (ministerstva spravedlnosti, financí,
vnitra) začala Asociace NNO spolupracovat na vytváření
vnějších podmínek pro neziskový sektor (legislativa,
financování). S podněty se obrátila i na předsedu vlády
Vladimíra Špidlu i na jeho nástupce Stanislava Grosse.
Kancelář Asociace NNO
Od 1.7.2004 byla zahájena činnost kanceláře Asociace,
úkoly související s chodem administrativy plnilo
Informační centrum pro mládež YMCA ČR v Paláci YMCA
v Praze, Na Poříčí 12, kde sídlila i vedoucí kanceláře
Asociace NNO Jana Plessingerová.
Smlouva o zajištění těchto služeb je uzavřena s YMCA
Brno. Součástí této služby je i nájem místnosti
pro setkávání Výkonného výboru i Rady Asociace NNO.

Pohled mezi účastníky
6. celostátní konference NNO.
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Členové Asociace NNO
Na říjnové krajské konferenci NNO
Jihomoravského kraje byl prezentován vznik
a poslání Asociace NNO, jejíž členem
je i BANNO - Asociace nestátních
neziskových organizací Jihomoravského
kraje. Zástupci Asociace NNO se dále
zúčastnili krajských konferencí NNO
v Karlovarském, Plzeňském a Libereckém
kraji. Všem členům Asociace NNO byly
průběžně zasílány informace, nabídky
a náměty. Konkrétně byli členové vyzváni:
k účasti na opatření 3.3 SROP, které chystají
všechny kraje, k pořádání předvolebních fór
kandidátů, k účasti v mezinárodním
projektu PREPARE pro rozvoj venkova s cestou do Bulharska a Rumunska - nebo
v projektu COOPERATE ke spolupráci
veřejné správy a neziskového sektoru
s cestou do Itálie, apod.. Průběžně byli
členové informováni o jednání orgánů
Asociace NNO. Proběhla opakovaná setkání
s představiteli několika subjektů,
které zvažují členství v Asociaci NNO.
Jednání s potenciálními sdruženími NNO
v krajích
Výkonný výbor jednal o možnostech
založení krajských asociací NNO
Moravskoslezském,
Olomouckém
a Zlínském kraji. Nejnadějnější je situace
v Moravskoslezském kraji, kde začátkem
prosince proběhla krajská konference NNO.
Proběhlo setkání NNO v Praze za účelem
užší koordinace postupu při jednání
s Magistrátem hl.m. Prahy. V ostatních
krajích probíhala komunikace s kontaktními
osobami, které monitorují snahy o vznik
krajských sítí NNO. Nepodařilo se zatím najít
finanční zdroje pro projekt podpory
spolupráce NNO v krajích.

Vnější prezentace Asociace NNO
Bezprostředně po 1. Valné hromadě byly k e-mailové
adrese asociacenno@seznam.cz zprovozněny provizorní
webové stránky Asociace NNO ( http://sweb.cz/asociacenno) . Následně byla zakoupena samostatná doména
(asociacenno.cz), k níž se nepodařilo v roce 2004
zprovoznit webové stránky, pouze novou e-mailovou
adresu. Příprava standardních webových stránek
Asociace NNO na adrese: http://www.asociacenno.cz
stále probíhá. Byl proveden výběr loga Asociace NNO
(asi z 15 návrhů) a následně objednány návrhy aplikací
loga pro vnější prezentaci Asociace NNO. Připravují
se další informační a propagační materiály Asociace
v jazykových mutacích (leták, skládačka apod.).
Pracovní skupiny Asociace NNO
V létě 2004 byla elektronicky ustavena Pracovní skupina
pro vnější komunikaci a Public Relations. S další aktivitou
skupiny se vyčkává po zprovoznění webových stránek
a e- mailové konference.
Připravují se pracovní skupiny
pro legislativu,
pro institucionální komunikaci a spolupráci,
pro fundraising,
pro zahraniční vztahy.
Výkonný výbor Asociace NNO vyzval členské organizace
aby delegovaly své zástupce do jednotlivých pracovních
skupin, jejichž jednání bude probíhat zejména formou
e-mailových konferencí.
Jednání s Ministerstvem pro místní rozvoj
Proběhlo jednání s ministrem J. Paroubkem, při němž
byla představena Asociace NNO a přednesen návrh
na vytvoření fondu neziskového sektoru a návrh smlouvy
mezi vládou a neziskovým sektorem. Další jednání bylo
vedeno na úrovni příslušných odborů. Zástupci Asociace
se na výzvu MMR zúčastnili několika jednání s italskými
partnery. Pravidelně probíhá komunikace s odborem
evropské integrace MMR. Asociace úspěšně nominovala
již v květnu 2004 zástupce NNO do monitorovacích výborů
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Iniciativy
Evropského společenství
INTERREG III A. Koncem roku 2004 se konalo setkání se ředitelem odboru A. Marksem
o přípravě na další programovací období
Fondů EU.
Jednání s Radou vlády pro NNO
V červnu 2004 jednali zástupci Asociace
NNO s vicepremiérem P. Marešem a dohodli
představení Asociace NNO v Radě vlády
pro NNO (po změně vicepremiéra bylo
projednání přesunuto do r. 2005). Další
jednání bylo v prosinci 2004 se ředitelem
sekretariátu Rady vlády pro NNO P. Bidlem.
Práce v Radě vlády pro NNO
se účastnil Ladislav Krajdl, 1. místopředseda
Asociace NNO, ve Výboru RVNNO pro
evropskou integraci se podílel Oldřich
Čepelka, místopředseda Asociace NNO.
Jiná jednání
Proběhlo jednání s ICN, při němž byla
domluvena rámcová spolupráce. Proběhlo

jednání se ředitelkou Fóra dárců Pavlínu Kalousovou.
Zástupci Asociace NNO jednali se ředitelem odboru
účetnictví Ministerstva financí o účasti Asociace NNO
na přípravě nových pravidel hospodaření pro neziskové
organizace. Výkonný výbor Asociace NNO požádal Ivanu
Plechatou o spolupráci při projednávání konkrétních
otázek v Evropském hospodářském a sociálním výboru,
v němž zastupuje spolu s Davidem Stulíkem české NNO.
Bylo také dohodnuto, že bude Asociaci NNO o jednáních
v Bruselu (a o s nimi souvisejících tématech) pravidelně
informovat. Zástupci Asociace NNO se pravidelně
a aktivně účastnili setkání Pracovní skupiny "NNO
a regionální rozvoj", koordinované Centrem pro komunitní práci.

Připojujeme chronologický přehled vybraných
činností po jednotlivých měsících:
Leden 2004
- Proběhlo svolání 1. Valné hromady Asociace NNO
- 14. Přípravný výbor Asociace NNO připravoval 1.
Valnou hromadu Asociace NNO

Projednává se koncepce činnosti Asociace NNO.
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- 27. sešla se 1. Valná hromada Asociace
NNO v Praze
Únor 2004
- 17. Přípravný výbor Asociace NNO
připravoval 1. zasedání
Rady Asociace NNO
Březen 2004
- proběhlo svolání 1. zasedání Rady
Asociace NNO
- 10. - 13. se K. Schwarz zúčastnil
mezinárodní konference pořádané
Univerzitou v Heidelbergu, kde přednesl
referát o sdružování NNO
v České republice
- 16. zasedal naposledy Přípravný výbor
Asociace NNO před volbou nového výboru
Duben 2004
- 1. účast na zasedání Pracovní skupiny
"NNO a regionální rozvoj" (K. Schwarz,
E. Svobodná, K. Liška)
- K. Schwarz jednal na České radě dětí
a mládeže o spolupráci s Asociací NNO
- 6. se konalo 1. zasedání Rady Asociace
NNO, na němž byl zvolen Výkonný výbor
Asociace NNO a bylo projednáno
Stanovisko k politice soudržnosti Evropské
unie po roce 2007
- 8. účast K. Schwarze na jednání na MMR
k programu LEED OECD
- 9. byli navrženi zástupci NNO v monitorovacích výborech Iniciativy INTERREG
III A pro přeshraniční spolupráci
s Bavorskem, Saskem, Polskem
a Rakouskem
- 27. se konalo 1. zasedání Výkonného
výboru Asociace NNO (VVANNO), které
schválilo plán činnosti VVANNO, zabývalo
se rozdělením odpovědnosti členů

VVANNO za jednotlivé úseky činnosti Asociace
NNO a schválilo Stanovisko k politice
soudržnosti EU po roce 2007.
Květen 2004
- 3. jednání s tajemníkem vicepremiéra P. Mareše
(M. Berdychová)
- 18. se konalo 2. zasedání VV Asociace NNO, které
rozdělilo odpovědnost členů VVANNO za jednotlivé
úseky činnosti Asociace NNO
- 25.-26.5. se K. Liška zúčastnil Česko-německo-rakouské
konference Rodina z perspektivy dětí - chudoba jako
objektivní a subjektivní problém, konané v Senátu
Červen 2004
- 3. jednání s vicepremiérem a předsedou Rady vlády
pro NNO dr. P. Marešem o spolupráci Asociace NNO
s Radou vlády pro NNO, o reformě politiky soudržnosti
EU a o spolupráci při přípravě legislativních opatření
(K. Schwarz, L. Krajdl)
- 6.-10. se K. Schwarz zúčastnil Evropské konference
národních Asociací NNO ve Frankfurtu nad Mohanem
- 14. se L. Krajdl zúčastnil jednání Komise Rady vlády
pro NNO o Zprávě o stavu neziskového sektoru
- 14. K. Schwarz se v Praze sešel se zástupci Asociace
polských NNO (WRZOS)
- 15. se konalo 3. zasedání VV Asociace NNO, věnované
přípravě 2. zasedání Rady Asociace NNO
- M. Berdychová jednala s poslankyní Parlamentu ČR
Boháčkovou
- 22. se konalo 2. zasedání Rady Asociace NNO, které
potvrdilo rozpočet Asociace NNO na rok 2004,
schválený Přípravným výborem Asociace NNO,
a ustanovilo Pracovní skupinu pro podporu spolupráce
NNO v krajích ČR
- 27.-29. se K. Schwarz zúčastnil konference Evropské
platformy NNO v Bruselu, pořádané Evropskou komisí
Červenec 2004
- 20. se konalo 4. zasedání VV Asociace
NNO, které se zabývalo zejména
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spoluprací s Evrop. sociálním a hosp.
výborem a financováním činnosti
Asociace NNO
Srpen 2004
- 17. se konalo 5. zasedání
VV Asociace NNO, které se zabývalo
především pracovními skupinami
Asociace NNO a přijalo pravidla
fundraisingu (motivačního systému)
v Asociaci NNO
Září 2004
- 9. jednání s představiteli ICN M. Šedivým
a dalšími (K. Schwarz, L. Krajdl)
- 14. se konalo 6. zasedání
VV Asociace NNO, které jednalo hlavně
o dalším rozvoji Asociace NNO
a členských příspěvcích
- 14. jednání s H. Pascherem,
před stavitelem Spolku Německo-polské
spolupráce NNO
Říjen 2004
- 5. jednali K. Schwarz, L. Krajdl
a O. Čepelka s ministrem pro místní rozvoj
J. Paroubkem
- 7.-10. účast na konferenci EAPN (Evropská
sí proti chudobě) ve Varšavě pro nové
členské země EU
(K. Schwarz, I. Śniegoňová)
- 12. se konalo 7. zasedání
VV Asociace NNO o přípravě 2. zasedání
rady Asociace NNO
- 12. jednání se senátorem J. Kroupou
a představiteli Unie evropských federalistů
(K. Schwarz, A. Berdych, J. Hron)
- 19. se členové VV Asociace NNO
zúčastnili mezinárodní konference
FÓRUM 2000, večer pak v rámci účasti
na společenském večeru proběhla

jednání s místopředsedou vlády M. Jahnem
a s místopředsedou Senátu J. Rumlem
(M. Berdychová, K. Schwarz, K. Liška)
- 25. účast na konferenci NNO Karlovarského kraje
(K. Liška, L. Krajdl)
Listopad 2004
- 3. účast na valné hromadě EAPN ČR (K. Schwarz)
- 9. se konalo 8. zasedání VV Asociace NNO, které
připravovalo zejména pracovní skupiny Asociace NNO
a promýšlelo vztah Asociace k veřejné správě
- 12. vystoupil ve Stuttgartu K. Schwarz s referátem
k rozšíření Evropské unie z pohledu NNO v ČR
- 15. účast na setkání pražských NNO (K. Schwarz,
A. Berdych, K. Liška)
- 16. jednání s předsedkyní Českého svazu žen
PhDr. Z. Hajnou (K. Schwarz, L. Krajdl)
- 16. účast na konferenci NNO Plzeňského kraje
(L. Krajdl)
- 18.-20. účast na valné hromadě evropské EAPN
v Groningenu, Nizozemí (K. Schwarz)
- 19. účast na semináři MMR k využívání strukturálních
fondů EU (O. Čepelka)
- 19. účast na zasedání Pracovní skupiny "NNO
a regionální rozvoj" (O. Čepelka)
- 22. K. Schwarz konzultativně navštívil Německý
s polek pro veřejnou a soukromou péči
(německá Asociace NNO)
- 23. se konalo 3. zasedání Rady Asociace NNO, která
při jala mj. Stanovisko k politice soudržnosti EU po roce
2006 a k současným potřebám ČR ve využívání
strukturálních fondů
- 23. se konalo také mimořádné zasedání VV Asociace
NNO věnované projednávání žádostí o snížení
členských příspěvků
- 24. jednání se zástupcem CpKP J. Pavlátem
(K. Schwarz, L. Krajdl)
- 25. účast na konferenci NNO Libereckého kraje
(L. Krajdl, O. Čepelka))
- 25.-26.11 jednal K. Schwarz s předsedou
Spolku pro německo-polskou spolupráci
NNO K.
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Balonem a pracovnicí
Společenství asociací polských NNO
A. Krawczykovou o Evropském projektu
spolupráce NNO
- 29. účast na Mezinárodním fóru o práci
s veřejností a budování partnerství v Praze,
pořádaném CpKP (L. Krajdl)
Prosinec 2004
- 2.-5. účast na konferenci zástupců NNO
zemí visegradské čtyřky v Krakově
(K. Schwarz)
- 7. se konalo 9. zasedání VV Asociace NNO,
které připravovalo zejména další zasedání
Rady a valné hromady Asociace NNO
a promýšlelo dále vztah Asociace
k veřejné správě
- 9. se zástupci Asociace NNO (L. Krajdl,
O.Čepelka) setkali s poslancem
Evropského parlamentu J. Źieleniecem
- jednání s Ligou pro lidská práva
(M. Berdychová)

Závěrem
Na základě vyhodnocení dosavadní činnosti Asociace
NNO je třeba provést opatření vedoucí k větší
akceschopnosti Asociace NNO, zejména rychleji reagovat
na aktuální podněty, důsledněji plnit přijatá usnesení,
výrazněji podpořit vznik dalších krajských asociací,
přijmout profesionálního odborného pracovníka Asociace
NNO, posílit postavení asociace NNO na veřejnosti,
aktivizovat více členské organizace, zintenzívnit
vzájemnou komunikaci členů, více využívat pracovní
skupiny Asociace NNO a uspořádat alespoň jednu
významnou veřejnou akci související s řešením problémů
NNO v České republice.

...i přestávku je nutno využít k přípravě na jednání.
(z leva Oldřich Čepalka, Iva Bartůňková, Ladislav Krajdl, Karel Liška)
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Informace o Asociaci NNO
KDO JSME:
Asociace NNO v ČR je zájmovým sdružením právnických osob, byla založena v roce 2003 jako výsledek
dlouhého procesu posilování spolupráce neziskového sektoru, započatého počátkem 90. let.
NAŠE CÍLE:
"
Podporovat rozvoj demokratické společnosti prostřednictvím posílení jejího neziskového sektoru.
"
Koordinovat svoji činnost s jinými zastřešujícími organizacemi v oblasti posilování pozice
neziskového sektoru.
"
Zajiš ovat dobrou komunikaci mezi NNO navzájem i s jinými subjekty, zejména se státními orgány.
"
Zprostředkovávat informace a zkušenosti členským organizacím v dohodnutých oblastech.
"
Informovat veřejnost o NNO.
"
Působit na legislativní procesy, týkající se činnosti NNO.
"
Prezentovat, obhajovat a prosazovat společné zájmy svých členů.
"
Navrhovat své zástupce do orgánů, grémií, pracovních skupin či komisí, v nichž je vyhrazeno
místo pro zástupce nestátních neziskových organizací.
ČLENSTVÍ:
Asociace NNO v ČR sdružuje více než padesát členských organizací prakticky ze všech oborů neziskového
sektoru. Zároveň jsou jejími členy veškeré existující krajské všeoborové asociace NNO a některá oborová
sdružení. Celkově Asociace NNO reprezentuje vice než 700 organizací nestátního neziskového sektoru.
Novým členem se může stát kterákoliv nevládní nezisková organizace, která přijme ustanovení
zakladatelské smlouvy Asociace NNO.

ORGANY Asociace NNO
Valná hromada se schází nejméně jednou za
dva roky, každého člena v ní zastupuje jeden
delegovaný zástupce (zpravidla statutární
orgán, je-li jedinou fyzickou osobou).
Rada se skládá z osmi členů volených na
období dvou let Valnou hromadou
a z dalších členů delegovaných krajskými
sdruženími NNO (pokud tato sdružení jsou
členy Asociace NNO, majícími nejméně
30 členských organizací z různých oborů.
Dozorčí rada je volena Valnou hromadou
na období dvou let.
Výkonný výbor tvoří předseda Asociace
Chvíle rozhodování před volbou Rady Asociace NNO
(z prava členové Rady Jiří Nastuneak, Antonín Berdych,
Darina Kosorynová)
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NNO, jeden místopředseda Asociace
NNO a 5 dalších členů Výkonného výboru
volených Radou Asociace NNO na období
dvou let. Výkonný výbor pověřil své členy
místopředsedy pro jednotlivé oblasti práce
(viz webová stránka).
V roce 2004
byli členy Rady Asociace NNO:
Bc. Antonín Berdych,
Ing. Martina Berdychová,
PhDr. Oldřich Čepelka,
PaedDr. Jan Eichler,
Jaromír Hron,
Ing. Robert Korselt,
MUDr. Darina Kosorinová,
Bc. Ladislav Krajdl,
Ing. Karel Liška, CSc.,
David Matýsek, MVDr.
Jiří Nastuneak,
Mgr. Marie Platzká,
PhDr. Karel Schwarz
Dozorčí Radu Asociace NNO v roce 2004
tvořili:
PhDr. Antonín Holubář,
Leoš Kubový, místopředseda,
Mgr. Květa Morávková, předsedkyně,
Eva Svobodná,
Bc. Jarmila Tomancová
V roce 2004 byli členy Výkonného výboru
Asociace NNO:
PhDr. Karel Schwarz, předseda Asociace
NNO (statutární orgán)
Bc. Ladislav Krajdl, 1. místopředseda
Asociace NNO pro institucionální
komunikaci,
Bc. Antonín Berdych, místopředseda
pro vnější komunikaci,
Ing. Martina Berdychová, místopředsedkyně
pro legislativu,
PhDr. Oldřich Čepelka, místopředseda pro
zahraniční vztahy,

Jaromír Hron, místopředseda pro vnitřní záležitosti,
Ing. Karel Liška, CSc., místopředseda pro hospodaření.
Management Asociace NNO:
Vedoucí kanceláře (pověřená Výkonným výborem
od 1.7.2004): Jana Plessingerová.
Manažerka Asociace NNO byla Výkonným výborem
ustanovena od 1.7.2005: Ing. Markéta Novotná.

Zpráva o hospodaření Asociace NNO
Účetní závěrka za rok 2003 byla zpracována v soustavě
jednoduchého účetnictví, přičemž příjmy od vzniku
organizace 7.10.2003 činily 13 701,60 Kč, výdaje 7638,20
Kč. Hospodářský výsledek roku 2003 tedy činil 6063,40 Kč.
V rámci platných předpisů bylo v roce 2004 převedeno
účetnictví pro daný typ organizace - zájmové sdružení
právnických osob - do soustavy podvojného účetnictví.
Inventarizace provedená k 31.12.2004 shledala vedení
účetnictví i pokladny bez závad.
Účetní závěrka tj. výsledovka a rozvaha byla zpracována
externí účetní 16. ledna 2004 a předložena 18.ledna
Dozorčí radě Asociace NNO, která ji vzala na vědomí.
Veškeré finanční prostředky Asociace NNO JSOU
ULOŽENY u eBANKY NA TRANSPARENTNÍM ÚČTU ČÍSLO
1418111001/2400
Vzhledem k tomu, že výběr členských příspěvků jako
jediný zdroj příjmů organizace v prvém pololetí dosáhl
včetně připsaného úroku
k 30.6.2004 pouhých
30 105,53Kč a výdaje k tomuto datu činily 14459,40Kč byly
několikrát oslovovány členské organizace se žádostí
o zaplacení a hospodaření Asociace NNO bylo
maximálně úsporné.V průběhu třetího čtvrtletí zaplatilo
členský příspěvek pouze 7 členských organizací a na účtu
přibylo 27 517,54 Kč.19 organizací požádalo
o slevu členských příspěvků a pět zejména z důvodů výše
členského příspěvku vystoupilo.Teprve čtvrté čtvrtletí
přineslo zvrat ve výběru členských příspěvků.
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Následující tabulka srovnává Radou Asociace NNO schválený rozpočet
na rok 2004 s údaji výsledovky za kalendářní rok 2004

Příjmy Asociace NNO k 31.12.2004 dosáhly 116 855.97 Kč z čehož členské příspěvky činily 116 800Kč
a 55,97 Kč připsané úroky.Vzhledem k tomu, že výdaje činily pouhých 27 120,40Kč skončilo hospodaření
roku 2004 přebytkem ve výši 89 735,57 Kč, což vytváří dobré předpoklady pro nutnou a nezbytnou
profesionalizaci Asociace NNO, jejíž dosavadní činnost byla zajiš ována převážně dobrovolnickou prací
členů výkonného výboru.
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KONTAKTY:
Adresa:
Senovážné náměstí 24, 110 00 Praha 1 - Nové Město
Identifikační číslo: 71284109
Typ právnické osoby:
zájmové sdružení právnických osob podle §§ 20f - 20j zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
Registrace:
Magistrát hl. m. Prahy pod registračním číslem 389/03
Bankovní účet:
e-Banka, a. s., čís. účtu 1418111001/2400, dostupný na internetové stránce
http://www.ebanka.cz/index.htm
Telefon:
+420-602-616632
Fax:
+420-318-591406
E-mailová adresa:
info@asociacenno.cz
asociacenno@seznam.cz
E-mailové adresy pracovníků a funkcionářů jsou ve tvaru:
jméno.příjmení@asociacenno.cz
Internetové stránky: URL:
http://www.asociacenno.cz
http://www.sweb.cz/asociacenno

Copyright
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