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Zápis 4/2013 zasedání VV ANNO v ČR 
 

pondělí 4. listopadu 2013 od 10.00 do 13.00 hod. 
zasedací místnost U krbu, Palác YMCA - 6. poschodí, Praha 1, Na Poříčí 12 

 
 

Přítomni: M. Berdychová, J. Hron, L. Krajdl, O. Marek, I. Noveský, A. Berdych, I. Kaplán 
Omluveni: V. Liška, O. Rosenbergerová, K. Schwarz, H. Šnajdrová, H. Vlčková, D. 
Žárský 

 
1. Zahájení - určení řídícího schůze 

Řídícím schůze byl určen 1. místopředseda J. Hron 
 

2. Zápisem byla pověřena M. Berdychová, ověřovateli O. Marek a I. Noveský. 
 

3. Zápis z 3/2013 zasedání byl vzat na vědomí (výbor není usnášeníschopný) a 
program 4. zasedání VV ANNO byl přijat. 
 

4. Ekonomická situace a financování 
Na rok 2013 byly získány tyto prostředky: grant Magistrátu HMP ve výši 70.000,- 
Kč a příspěvek EAPN za sdílení společné kanceláře ve výši 50 000,- Kč. Dle 
sdělení Odboru publicity byla dále počátkem října schválena z OP TP zakázka na 
semináře ve výši 187 000,- Kč, stále však není podepsaná. Proto se původní 
termín zahájení říjen odsouvá s ohledem na nezbytnou přípravu seminářů na 
konec r. 2013, doba realizace 5 měsíců.  
 
Na rok 2014 je podána žádost na MMR, projekt "Koordinace a vzdělávání NNO 
Asociací NNO v ČR s cílem jejich udržitelného rozvoje". Celková hodnota projektu 
3 559 860,- Kč, dotace MMR ve výši 2 490 000,- Kč. Projednán byl také projekt 
na Magistrát HMP "9. Všeoborová konference NNO", který bude podán k 11. 11. 
2013. Rozpočet bude upraven dle připomínek členů Výkonného výboru. 
 

5. Oslava 10 let činnosti ANNO v ČR - zhodnocení 
Přítomní členové výboru hodnotili průběh oslavy velmi pozitivně. Vyslovili 
poděkování I. Noveskému za fotografování, K. Schwarzovi a A. Berdychovi za 
péči o příchozí hosty a za tlumočení, stejně jako ANNO JMK za zajištění 
dárkových předmětů a H. Šnajdrové za CD s výroční zprávou. 
 
I. Noveský zašle O. Markovi článek do Parlamentních listů a fotografie ke 
zveřejnění na našem webu. 
 

6. Informace předsedkyně a místopředsedů, případně dalších členů VV o činnosti 
mezi 3. a 4. zasedáním VV 

a) PS NNO a PS Partnerství NNO 
J. Hron představil grafické znázornění obou uskupení, které bylo po 
diskusi upraveno. ANNO JMK graf dokončí a zašle. Byla prověřena jména 
nominovaných do všech platforem 
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M. Berdychová sdělila, že nelze být současně předsedkyní ANNO a 
tajemnicí PS NNO, je potřeba situaci výhledově řešit přijetím 
kvalifikovaného moderátora. Poté, co se stala předsedkyní, je terčem 
opakovaných výtek několika sítí na "nedostatek informací" či "manipulaci s 
informacemi nebo jejich zadržování" Nic z toho se nezakládá na pravdě, 
uvedeným sítím nejde tolik o informace, jako o zpochybňování vedoucí 
role ANNO v PS NNO a pověsti ANNO v ČR obecně. Jako tajemnice PS 
NNO je členy časově velmi zatěžována a ANNO tak poskytuje zdarma 
služby organizacím, které pak ANNO ČR zpochybňují. Tok informací je 
přitom jednosměrný, v řadě případů 4 - 5 organizací ANNO a tajemnici PS 
NNO obcházejí a důležité informace si sdělují pouze navzájem. Proto je v 
projektu na MMR v r. 2014 plánován zaměstnanec ANNO v ČR pro tuto 
činnost. 
 
Svolání dalšího jednání PS NNO bude až po důkladné přípravě písemných 
podkladů, zejména návrhů ad hoc skupiny k zastupování NNO obecně, 
kdy se mají setkat R. Haken, K. Schwarz aj. Sokolovičová. ČRDM, Zelený 
kruh, VSNNOKU (Y. Kreuzmannová) a R. Haken sice na rychlé svolání PS 
NNO naléhají, ostatní členové však byli posledním jednáním v září 2013 
spíše odrazeni, protože se kvůli nečekaným návrhům R. Hakena, A. 
Sedláčka a J. Sokolovičové, na které nebyl nikdo další připraven, vůbec 
nepodařilo naplnit plánovaný program. M. Berdychová sdělila písemně 
výše jmenovaným, že bez předem zaslaných písemných podkladů není 
efektivní PS NNO jako širokou platformu NNO vůbec svolávat. 
 
M. Berdychová dále informuje, že místopředsedkyně Senátu M. Horská 
připravuje veřejné slyšení k financování NNO na počátek února 2014. 
Další schůzka platformy u M. Horské, které se z důvodu VV ANNO 
neúčastní, se koná dnes. Sešla se proto s J. Krátkým 31. 10., apelovala na 
vyváženost zastoupení všech NNO, zatím jsou v návrhu programu pouze 
ČRDM a kultura, chybí sociální služby, ačkoliv mu osnovu svého 
vystoupení zaslala, stejně jako M. Šedivý za AVPO. 
 
L. Krajdl se dotazuje na spolupráci s "P 10", tedy skupinou poskytovatelů 
sociálních služeb. Vzhledem k dlouhodobé nemoci H. Vlčkové, která zde 
ANNO v ČR zastupuje, osloví M. Berdychová tajemnici P 10 pí. 
Vopelákovou se žádostí o zasílání informací 
 
J. Hron se dotazuje O. Marka na možnosti společné e-mailové konference 
v rámci PS NNO a PS Partnerství. Dle O. Marka je to jak problém finanční, 
tak hlavně koncepční, tedy jak systém vzájemné komunikace nastavit. M. 
Berdychová sděluje, že zatím plní funkci "informačního serveru" sama 
přijímáním a adresným rozesíláním velkého množství informací k 
programování. Na základě upraveného grafického schématu obou 
uskupení, které zašle ANNO JMK, připraví návrh informační mapy dle 
dosud zasílaných informací a relevantních příjemců a vše projedná s O. 
Markem, nejlépe do 1/2 listopadu. Pokud vyjde projekt na MMR, jsou tam 
prostředky i na profesionálního webmastera. 
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Úkol s prosazením pasáže k NNO a ANNO v ČR do programového 
prohlášení trvá, s ohledem na současnou politickou situaci není vůbec 
jasné zda a kdy bude sestavena vláda. A. Berdych vede toto v patrnosti a 
podniká určité kroky ke splnění tohoto úkolu. 
 
M. Berdychová informuje o mailu R. Chlada, ve kterém sděluje, že již není 
poslancem, proto přehodnocuje své dosavadní aktivity a že nevidí svůj 
další přínos pro neziskový sektor do budoucna.  VV ANNO doporučuje 
osobní rozhovor předsedkyně s čestným prezidentem k ujasnění dalších 
kroků. 

7. Projednání přihlášek nových členů a organizační záležitosti 
Byla projednána přihláška o.s. Proficio. Vzhledem k tomu, že VV není 
usnášeníschopný, spojí se s nimi J. Hron a dotáže se, zda nechtějí vstoupit do 
ANNO SMK. 
 
V této souvislosti proběhla diskuse o koncepci budování členské základny, kterou 
je třeba připravit tak, aby mohla být předložena budoucí Valné hromadě, protože 
toto bude mít dopad i do stanov ANNO 
 
A. Berdych informuje o možnosti získat individuální zakázku EK na studii ke stavu 
občanské společnosti na cca 60 str. Zašle proto odkaz + bližší informaci I. 
Kaplánovi a I. Noveskému. 
 

8. Různé 
Příští zasedání Výkonného výboru se bude konat v pondělí dne 20. ledna 2014 
od 10:30 do 13:00 hod v Ymce, zasedačka U krbu v 6. p. 

 
 
 

Zapsala: M. Berdychová, 4. 11. 2013 
 
Ověřovatelé: 
 
O. Marek                                                                                   I. Noveský 
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