
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tisková zpráva 

 

10. všeoborová konference NNO: 

"Přežijí nevládní organizace rok 2020?" 

 
10. všeoborová konference NNO se uskuteční ve dnech 11. - 12. 9. 2017 v 

prostorách Sálu zastupitelstva Magistrátu hlavního města Praha. Pořádá jí 

Asociace nestátních neziskových organizací ČR ve spolupráci s Ministerstvem 

pro místní rozvoj, Ministerstvem práce a sociálních věcí a Magistrátem 

hlavního města Praha. 

 

Obecným cílem konference je posílení široké komunikační platformy 

nevládních organizací a podpora občanské společnosti na celostátní, 

regionální a místní úrovni. Konference je tedy unikátní možností k výměně 

zkušeností a také k formulaci společných problémů, se kterými se 

nevládní sektor v ČR potýká. 

 
Nadcházející 10. všeoborová konference nevládních organizací se zaměří na 

následující oblasti zájmu: 
 

• Situace nevládních organizací a stav občanské společnosti v atmosféře 

konfrontace, rostoucího populismu, častých mediálních dezinformací 

a probíhajících předvolebních kampaní; 
 

• Uplatňování principů participace a subsidiarity v praxi: je 

partnerství neziskového sektoru s veřejnou správou funkční, nebo 

jen deklarované; 
 

• Systémy financování veřejně prospěšných služeb a veřejně 

prospěšných činností; jejich možná transformace, která by odstranila 

nepředvídatelnost, subjektivitu a finanční nejistotu ve stávajících 

dotačních systémech a vedla k možnosti nevládních organizací 

racionálně hospodařit a přijímat dlouhodobé strategie udržitelného 

rozvoje; 
 

• Problémy vycházející ze zvyšující se komplikovanosti podmínek a 

pravidel, vysoké administrativní náročnosti žádostí i realizace 

projektů jak z národních, tak evropských zdrojů. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Na konferenci mj. vystoupí zástupci: 
 

• politických stran z opozice i koalice - ČSSD, ANO, ODS, TOP 09, 

Svobodní 
 

• neziskového sektoru - ANNO ČR, AVPO ČR, Člověk v tísni, 

NRZP, významných nadací a poskytovatelů různých typů služeb 
 

• z akademické sféry a výzkumných institucí včetně hosta ze 

Slovenské republiky 
 

Záštity: 
 

Mgr. Miluše Horská, 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR 
 

Mgr. Michaela Marksová - ministryně práce a sociálních věcí 
 

Ing. Karla Šlechtová - ministryně pro místní rozvoj 
 

Ing. Radek Lacko - radní hlavního města Prahy pro oblast zdravotnictví 

a bydlení 

 

O Asociaci: 
 

ANNO ČR je všeoborovou sítí NNO s regionální strukturou, která je vysoce 

reprezentativní z hlediska zastoupených oborů, dle počtu členských 

organizací i dle množství fyzických či právnických osob, které sdružují. V 

současné době máme desítky přímých členů, kteří spojují cca 900 vlastních 

členských neziskových organizací a reprezentují více než 1 mil. občanů ČR. 

Poskytujeme informační a poradenské služby, obhajujeme zájmy našich 

členů i nevládního sektoru jako celku. Naším aktuálním cílem je zlepšovat 

postavení a obraz neziskového sektoru ve společnosti a usilovat o 

nastavení předvídatelných a transparentních podmínek financování. 

 

Kontaktní osoba: M. Berdychová, tel. 602 939 688 
 

Přílohy: Program, pozvánka na konferenci a na společenský večer 
 

Tento projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní 
rozvoj. 


