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           Srdečně Vás zveme na 

krajskou konferenci neziskových organizací Libereckého kraje  
a na setkání se zástupci vedení Libereckého kraje  

 

v pátek 22. března 2013 
 

Multimediální sál Krajského úřadu Libereckého kraje,  
U Jezu  642/2a, Liberec 2, 3. patro, vchod C 

 

Program: 
 

10.00  – 10.45  Část 1: Setkání NNO s novými zástupci vedení Libereckého kraje (účast 
zatím přislíbili:  hejtman LK Martin Půta, radní pro rozvoj Ivana Hujerová, náměstkyně pro 
cestovní ruch, památky a kulturu Hana Maierová, …) 
– priority LK a priority NS LK, možnosti spolupráce kraje a neziskového sektoru pro r. 2013 - 2017 
   
 

10.45 – 11.30  Část 2: Grantová politika Libereckého kraje (nová pravidla pro rok 2013) 
a projektová spolupráce NNO a ANNOLK  s dalšími partnery z veřejného i podnikatel-
ského (či bankovního) sektoru  
– nová pravidla, priority jednotlivých oblastí a grantových výzev, pilotní činnosti, projekty a témata, 

příklady dobré praxe úspěšných projektů, příprava nových projektů a dohody o spolupráci s LK 
 

11.30 – 12.15  Část 3: : Zajímavé vzdělávací a občanské projekty NNO financované 
z různých zdrojů, zejména národních, krajských a evropských prostředků, zajišťování 
služeb díky NNO v LK 
(s aspekty partnerství a zajímavých výstupů, nové kvality služeb,  jsou-li) 
- vítány příspěvky jednotlivých NNO  
 

12.15. – 13.00 Polední přestávka – drobné občerstvení, oběd ve vlastní režii 
 

13.00 – 13.45   Část 4: Novinky v legislativě z pohledu partnerství krajské sítě NNO a 
samosprávy kraje, ale i z pohledu jednotlivých typů NNO   
- NNO a občanská společnost, nové právní formy a možnosti transformací subjektů, veřejná 
prospěšnost, ekonomické a finanční aspekty činnosti NNO 
- profesionalizace části NNO a nové aspekty dobrovolnictví, sociální podnikání a NNO          
 

13.45 – 14.30 Část 5:  Výroční konference ANNOLK – všeoborové sítě NNO LK  
 

pro členské i spolupracující NNO - vždy 1 hlas. delegát za 1 čl. NNO, pro nečleny bez voleb.hlasu 
- zpráva o činnosti a hospodaření ANNOLK 2010 – 2012, plán činnosti a rozpočet ANNOLK 2013 
- úprava stanov ANNOLK,  (do)volby výboru a potvrzení vedení ANNOLK 
- různé – informace o kampani Týdny pro neziskový sektor a z VH Asociace NNO ČR, výstupy  
projektu SOP3, výměna informací, grantový kalendář, semináře, vedení účetnictví – nabídka, 
poradenské služby pro NNO … 

 
Konferenci  moderuje  Ing.  Lidie  Vajnerová - místopředsedkyně ANNOLK,  za výbor ANNOLKu  
Vás k účasti na pracovní konferenci srdečně zve Mgr. Květa Morávková - předsedkyně ANNOLK, 
časy jsou zatím pouze orientační, dle objemu přihlášených příspěvků mohou být posunuty. 
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Návratka – konference NNO  - pátek 22.3.2013 10.00 – 14.30 hod. 
 

Prosíme o potvrzení Vaší účasti (vítána účast osob pracujících i pro více NNO – i jako dobrovolníci) 
a o zaslání Vašich kontaktních údajů nejlépe do 18. března 2013 na adresu annolk@seznam.cz.  
 
Pokud byste uvítali alternativní termín (zopakování průběhu) konference v sobotu 23.3.2013, 
protože se 22.3.2013 nemůžete zúčastnit (nemůžete se uvolnit ze zaměstnání), uveďte to 
prosím v návratce. Účast zástupců LK v sobotu ale v tuto chvíli neumíme zaručit, zájemce o 
alternativní termín budeme o jejím konání informovat 19.3.2013, po uzávěrce návratek, pokud 
se sejde dostatečný počet zájemců. 
 
Diskusní příspěvky a informace o projektech, publikacích apod. – nejlépe s písemnou anotací 
(na 3-10 řádků) předem do 18.3.2013 – vítány (k dispozici bude PC a dataprojektor pro prezentaci 
ca 5-8 minut rozsahu). Podrobnosti lze dořešit na tel. 777 171 876. 
Podkladové materiály či upřesněný program budou rozeslány do 20.3.2013 včas přihlášeným 
účastníkům konference. 
 
 
Jméno, příjmení a titul  
………………………………………………………………………............... 
 
Vysílající organizace (název, adresa a tel. č., e-mailové adresy, webové stránky)  
……………….….………………..... 
……………………………………………….…………………… 
……..………………………………………………… 
…………………………………… 
 
 
Na konferenci se přihlašuji s příspěvkem: 
………………………………………………………………………………………………………………… 
……………….….………………………………………………………………….………………… 
 
 
stručná anotace příspěvku :  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….. 
 
 
Další připomínky, náměty, informace (materiály pro další NNO či zástupce kraje), zájem o 
alternativní termín 23.3.2013: 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Nezapomeňte se včas přihlásit: do 18. března 2013 na adresu annolk@seznam.cz.  
Další informace lze získat i na tel. 481 024 457 nebo 777 171 876 – K. Morávková 
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