Zápis z 1/2017 zasedání VV Asociace NNO
dne 9. února 2017 od 10:00 do 12.30 hod.
zasedací místnost Asociace NNO, Senovážné nám VV 9. 2. 2017
Přítomni:
Za DRK:
Omluvena:
Zápis:
Ověření:

P. Břusková, K. Bauer, D. Žárský, A. Berdych, J. Hron, M. Berdychová
H. Sasová,
H. Šnajdrová (nemoc)
BM Remešová, host k b. 4: M. Froulíková
P. Břusková

Zahájení - MB, VV souhlasí se zapisovatelkou a ověřovatelkou zápisu (BM Remešová,
P. Břusková).
2) Info o cash flow kanceláře ANNO: podané projekty dosud schváleny nejsou (MMR, 2x
HMP), nedostatek fin. prostředků zatím v nejnutnější míře pokrýváme ze zdrojů OPZ.
Pokud budou žádosti schváleny, očekáváme zaslání grantů HMP v březnu a dotace
MMR nejdříve koncem dubna, protože termín podání žádosti posunuli až na prosinec
2016.
3) Info o možném vypsání II. kola dotací z RV NNO, které bude pravděpodobně v I.Q 2017.
DŽ doporučuje neprodleně kontaktovat p. ministra Chvojku jako nového ministra pro
lidská práva. AB namítá, že bychom jej zbytečně upozornili na volné finanční prostředky,
které by mohl využít jinak. MB: dne 16. 2. Zasedá RV NNO, kde získáme bližší
informace.
4) Osobnost NS 2017 (M. Froulíková) – již byly zaslány maily krajským asociacím s
informací o letošním ročníku. Zatím zareagovalo 4 – 5 krajů. Ambice je zapojit a pokrýt
celou republiku, proto budeme ve druhém kole oslovovat ostatní členské organizace
ANNO, ve třetím pak i velké nečlenské NNO. Součástí bude také revize pravidel ankety
a podrobná příprava harmonogramu na letošní rok.
Členové VV vyslovili M. Froulíkové uznání za průběh ankety Osobnost v r. 2016.
5) Info o projektu OPZ, výzva 041 (BMRemešová) – shrnula strukturu projektu, započaté
aktivity a nejbližší výhled. Máme problémy s aktivitou členských organizací, i přes
opakované žádosti nejeví ochotu se do projektu zapojit. Proto byla oslovena řada
nečlenských NNO působících v sociální oblasti, pokud delegují své zaměstnance, bude
s nimi uzavřena dohoda o spolupráci s ANNO ČR ve formě memoranda.
6) Příští VV: čtvrtek 9. 3. nebo 23. 3. 2017 – hlasování vypíše MB na Doodle.
7) Info o OPTP – P. Břusková: NCA spolupracuje na přípravě s p. Č. Santariem,
předpokládá další jednání na MMR v horizontu několika týdnů.
8) Schválení návrhu plánu činnosti 2017, který byl zaslán členům VV před jednáním: P.
Břusková navrhuje doplnění o úsilí získat kontakty pro mezinárodní spolupráci a přehled
o projektech a zdrojích pro oblast nezisk. sektoru v EU.
Usnesení: VV schvaluje plán činnosti Asociace NNO na rok 2017, 6 pro, 0 proti.
9) VV doporučuje zintenzivnit komunikaci se členy/nečleny i jinými způsoby (adresné
telefonáty, osobní návštěvy, aktualizace webu, výhledově spustit Facebook atd.).
MB: členy pravidelně oslovujeme již od r. 2015 s nabídkami aktivit a užší spolupráce,
bohužel cca 1/2 stávajících členů vůbec nereaguje. Proto jedná o spolupráci s jinými
velkými organizacemi, např. v tomto týdnu s NROS a Charitou ČR.
10) Různé: P. Břusková informuje o svém dopise p. ministryni MMR ohledně nastavení
podmínek kofinancování pro NNO v souladu s Pravidly spolufinancování evropských
strukturálních a investičních fondů v programovém období́ 2014-2020. Výsledek sdělí.
1)

Zapsala: BM Remešová
dne:

Ověřila: P. Břusková
dne:

