Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1 • Tel./fax +420 234 621 451 • E-mail: info@asociacenno.cz

Zápis z 3/2013 zasedání VV Asociace NNO v ČR
Přítomní: viz. Prezenční listina
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení - určení řídícího schůze
Pověření zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
Schválení zápisu z 2/2013 zasedání a programu 3. Zasedání VVANNO
Zpráva Dozorčí rady
Schválení výroční zprávy
Ekonomická situace a financování činnosti
Schválení upraveného rozpočtu
Oslava 10 let činnosti Asociace NNO v ČR
Informace předsedkyně a místopředsedů, případně dalších členů VV o činnosti mezi
2. A 3. Zasedáním VV
10. Projednání přihlášek nových členů a organizační záležitosti
11. Různé

1. Zahájení - určení řídícího schůze
Jednání VV zahájil Jaromír Hron, pověřený řízením zasedání VV Asociace NNO v ČR v 10:10
2. Pověření zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
Zapisovatelkou byla zvolena Hana Šnajdrová, ověřovateli zápisu byli zvoleni Antonín Berdych a Ivan
Noveský.
3. Schválení zápisu z 2/2013 zasedání a programu 3. Zasedání VVANNO
Členové VV schválili zápis z předešlého zasedání a program tohoto zasedání.
4. Zpráva Dozorčí rady
Svatopluk Jedlička přednesl závěry šetření dozorčí rady Asociace NNO v ČR. Dozorčí rady neshledala
žádní pochybení, závěr zprávy obsahuje doporučení DR výkonnému výboru na odstranění a doplnění
zjištěných skutečností.
VV Asociace NNO v ČR bere na vědomí Zprávu Dozorčí rady a ukládá Martině Berdychové rozeslat
její sken členům VV.
5. Schválení výroční zprávy
Předsedkyně Asociace M. Berdychová předložila členům VV návrh Výroční zprávy za rok 2012.
VV Asociace NNO v ČR schvaluje předložený návrh a ukládá Ondřejovi Markovi zveřejnit tuto VZ na
webových stránkách organizace.
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6. Ekonomická situace a financování činnosti
J. Hron a M. Berdychová informovali VV o ekonomickém stavu organizace. VV projednal návrhy
aktivit projektů, možné dárce a celkové výše rozpočtu Asociace NNO na rok 2014. Aktivity vycházejí
ze schválené strategie.
VV Asociace NNO v ČR ukládá předsedkyni a místopředsedům zapracovat podklady do jednoho
materiálů a předat jej jako žádost o financování Asociace na MMR.
7. Schválení upraveného rozpočtu na rok 2013
J. Hron předložil návrh upraveného rozpočtu Asociace NNO v ČR pro rok 2013.
VV Asociace NNO v ČR schvaluje předložený návrh.
8. Oslava 10 let činnosti Asociace NNO v ČR
Termín oslav bude stanoven ihned po potvrzení přidělení dotačního příspěvku. Pozvánky budou
rozeslány ihned po té. Pracovní skupina „Oslavy“ připravuje scénář, pozvánky jsou připraveny
k distribuci, adresář je postupně doplňován. Předběžný čas konání od 10 do 12 hodin v prostorách
Rezidence primátora hl. m. Prahy na Mariánském náměstí, Praha 1.
Doporučení VV - pozvat členy ANNO v ČR, spolupracující organizace v rámci PS Partnerství, náměstky
ministrů, zástupce Rady vlády, spolupracující senátory, představitele krajských samospráv, zástupce
zahraničních partnerů a velvyslanectví v ČR. Registraci pozvaných bude zajišťovat Hana Šnajdrová
9. Informace předsedkyně a místopředsedů, případně dalších členů VV o činnosti mezi 2. A 3.
Zasedáním VV
Dan Žárský písemně informoval VV o jednání s poslankyněmi Kohoutovou a Chalánkovou ohledně
kampaně Osobnost neziskového sektoru. Je nutné vygenerovat název ankety a dále navrhuje nabízet
tuto kampaň politikům.
VV se shodl na tom, že projednávání přímé podpory politiků ve volbách je odpovědností krajských
asociací, na celostátní by naopak měli politici podpořit náš program.
Na základě projednaného sdělení byla vedena aktuální debata na téma priorit Asociace NNO v ČR,
které by měly být předloženy jako požadavky do Programového prohlášení vlády ČR po jejím
znovuustanovení.
VV zformuloval a schválil tyto priority:

Podpora síťování neziskového sektoru

Dlouhodobá finanční podpora veřejně prospěšných služeb

Partnerství ve strukturálních fondech

Odstranit nerovné podmínky různých typů neziskových organizací a systémovými opatřeními
zajistit rovné právní a ekonomické prostředí pro všechny neziskové organizace bez ohledu na
jejich právní formu a zakladatele (včetně příspěvkových organizací).

Zajištění systémového financování neziskového sektoru

Vytvořit podmínky pro rozvoj dobrovolné práce a dořešit nevyhovující postavení dobrovolníků
v organizaci, jejímiž jsou členy.
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Zajistit legislativní zakotvení sociální ekonomiky a sociálních podniků a svěřit agendu podpory
rozvoje sociální ekonomiky některému členu vlády.
VV Asociace NNO v ČR ukládá předsedkyni zpracovat tyto priority a formálním dopisem předat
ministrovi MMR.

10. Projednání přihlášek nových členů a organizační záležitosti
Členové Výkonného výboru projednali
1.
Žádost o ukončení členství – Nadace CINDI, Český spolek horských průvodců – VV ukončil
členství oběma organizacím ke dni 30. 9. 2013
2.
Žádosti o snížení členského poplatku
 Klub Evropského Alpbašského fóra v ČR – VV schvaluje snížení ČP z 2000,- Kč na 500, Asociace NNO v Moravskosleszském kraji - VV schvaluje snížení ČP z 2000,- Kč na 500, Centrála informačních technologií pro NNO v ČR – VV odkládá, organizace bude vyzvána
k doplnění žádosti. Zajistí Hana Šnajdrová
 Centrum neziskových organizací Plzeň - VV odkládá, organizace bude vyzvána k doplnění
žádosti. Zajistí Hana Šnajdrová
3.
Žádost o přijetí nového člena - EAPN ČR – přihláška i stanovy jsou v souladu s dokumenty
Asociace NNO. VV Asociace NNO přijímá tuto organizaci za svého člena.
VV Asociace NNO v ČR ukládá sekretariátu zadministrovat nastalé změny. VV Asociace NNO v ČR
ukládá předsedkyni rozeslat úplné znění nově schválených stanov a O. Markovi zveřejnění stanov
na webových stránkách Asociace.
VV dále ukládá všem členům a zaměstnancům Asociace NNO v ČR předkládat VV k rozhodování
pouze formálně úplné žádosti.
11. Různé
 Týdny pro neziskový sektor – Květa Morávková informovala o struktuře kampaně – VV Asociace NNO
v ČR bere na vědomí.
 Hana Šnajdrová předložila návrh na úpravu logotypu Asociace. VV ukládá Haně Šnajdrové zajistit
návrhy na úpravu stávajícího loga.
12. Závěr
Příští jednání VV Asociace NNO v ČR se uskuteční 4. 11. 2013 od 10.30, zasedací místnost U Krbu,
Palác YMCA, Na Poříčí 12, Praha
Zapsala: Hana Šnajdrová

Ověřili:
Ivan Noveský

Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1 • Tel./fax +420 234 621 451 • E-mail: info@asociacenno.cz

Antonín Berdych

