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               V Liberci 4.10.2011 

 

14.10. 2011 

DOBROVOLNICKÝ AUTOBUS V LIBERCI  

a doprovodná akce pro NNO a nejen pro ně: 

WORKSHOP - ROLE NNO V CESTOVNÍM RUCHU 
 
Celodenní akce bude zahájena v 10:00 na náměstí Dr. E. Beneše za účasti statutární náměstkyně hejtmana LK Ing. 

Lidie Vajnerové a náměstka primátora Kamila Jana Svobody, pod jejichţ záštitou se akce koná.  

 

14.10.  od 10 do 18 hodin – náměstí dr. E.Beneše  

DOBROBUS V LIBERCI  
Dobrovolnický autobus – Dobrobus – putuje jako propagace Evropského roku dobrovolníků po celé České republice. 

K jeho návštěvě v Liberci jsou připraveny doprovodné akce, které ilustrují roli nestátních neziskových organizací 

v občanské společnosti. 

Na náměstí Edvarda Beneše budou před radnicí připraveny doprovodné akce a prezentace NNO (pro případ 

nepříznivého počasí zajištěny stany). Akce bude ozvučená pro improvizované debaty s občany a podávání informací 

kolemjdoucím, reprodukovaná hudba bude uţita minimálně (spíše pro oddělení mluvených bloků, naladění pozornosti 

před jednotlivými vstupy na mikrofon).  

Z akce bude pořizován videozáznam formou výběrových natočených bloků. 

Plocha uţitá pro akci o velikosti 100 m
2
 je včetně všech předpokládaných stánků. 

 

Možnost zapojení NNO: 

- Vlastní prezentace dobrovolnictví a umístění informačních materiálů (od 10 do 18 hod. na náměstí nebo 

v budově radnice – předsálí č. 11) 

- Happening s ţivými prezentacemi (od 15 do 18 hod. na náměstí) – vstupy, diskuse s občany 

 

 
14.10. od 10:30 do 14:40, radnice – zasedací místnost č. 11 
 

Pracovní konference/workshop  
ROLE NNO V CESTOVNÍM RUCHU  

– REGIONÁLNÍ PARTNERSTVÍ  A MEZISEKTOROVÁ SPOLUPRÁCE V CESTOVNÍM RUCHU 

 

 

Předběţný program je připojen v samostatném souboru. Celý průběh workshopu bude archivován na audiozáznam, 

z průběhu bude zpracována videoreportáţ. 

 

Možnost zapojení NNO: 

- Příspěvek v panelové diskusi (téma: specifická nabídka NNO v cestovním ruchu – konkrétní příklady dobré 

praxe, překáţky a cesty k jejich překonávání) v rozsahu 15-25 min. 

- Umístění informačního panelu organizace v předsálí č. 11 
 
 

Zájem o účast prosím sdělte telefonicky nebo lépe e-mailem (zasláním připojené návratky) co nejdříve na adresu 

ANNOLK. Děkujeme, pokud předáte tyto informace dalším osobám ve Vaší organizaci či do subjektů, se kterými 

spolupracujete, a jeţ by uvedené akce mohly také zajímat 

 

Mgr. Květa Morávková  

         předsedkyně ANNOLK 
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Pracovní konference/workshop 
ROLE NNO V CESTOVNÍM RUCHU 

– REGIONÁLNÍ PARTNERSTVÍ A  MEZISEKTOROVÁ SPOLUPRÁCE V CESTOVNÍM RUCHU 

 

14.10. od 10:30 do 14:40, Liberec, budova radnice – zasedací místnost č. 11 

 
Pracovní konference se koná v rámci projektu Asociace NNO ČR „Regionální partnerství a spolupráce NNO 

v oblasti cestovního ruchu“ 

 

Program (předběţně – bude upřesněno po potvrzení všech příspěvků, délka příspěvku 10 - 25 minut, dle domluvy): 
 

Ing. Lidie Vajnerová, Krajský úřad Libereckého kraje 

 Cestovní ruch v Libereckém kraji a moţnosti spolupráce obcí a NNO, kraje a sítí či střešních a profesních  

              organizací a sdruţení, informace o pravidelných akcích a setkáních, pořádaných krajem. 

Leoš Kubový, Asociace NNO Plzeňského kraje 

Zkušenosti v zapojování do cestovního ruchu z Plzeňského kraje, tvorba balíčků sluţeb na míru,  

rozvoj regionálních partnerství  

Ladislav Krajdl, Asociace NNO ČR  

Projekt Regionální partnerství a spolupráce NNO v oblasti cestovního ruchu na rok 2011, aktivity a výstupy 

Blanka Nedvědická, projektová manaţerka 

             Zkušenosti z projektů v cestovním ruchu z let 2006 – 2011 (kvalita a charakter partnerství, příklady výstupů  

             a informačních či propagačních materiálů, aspekty financování) 

Hana Talli Hlubučková, Ochrana Klokočských skal o.s. 

Aktivity sdruţení Ochrana Klokočských skal a další projekty v ochraně přírody a památek ??? 

Luděk Láska, OPS pro Český ráj  

Aktivity MAS a OPS pro Český ráj v cestovním ruchu, spolupráce s obcemi a dalšími NNO, úspěšné projekty  

              posledních let a jejich výstupy 

PhDr. Jitka Doubnerová, MAS Mikroregionu Frýdlantsko 

Mezisektorová partnerství na venkově, místní akční skupiny a venkovská turistika  

MUDr. Zdenka Rákosová, Matice děkanství ţeleznobrodského 

             Aktivity NNO na Ţeleznobrodsku a rozvoj komunitního centra v Krásné – Kittlův dům a okolí 

Ing. Zbyněk Vlk - o.s. Lunaria Jindřichovice pod Smrkem  

            Projekty a aktivity o.s. Lunaria – zajímavé výstupy a produkty, přeshraniční spolupráce s dalšími partnery ??? 

Ing. Martin Dušek, Agentura regionálního rozvoje s.r.o. 

            Moţnosti uplatnění NNO v cestovním ruchu a projektech ARR 

MgA. Martin Otava, Divadlo F. X. Šaldy Liberec 

            Cestovní ruch a regionální partnerství úhlem pohledu Divadla F. X. Šaldy 

….. 
. 
 

závěrečná diskuse – co je třeba řešit v této problematice co nejdříve, více do hloubky, kým apod. 
pozn.: ??? – účast nejistá či byli teprve tímto materiálem osloveni 
 

(další příspěvky budou doplněny dle zaslaných návratek, změna programu je vyhrazena, pořadí příspěvků nemusí být zachováno a 

bude přizpůsobeno času referujících, diskuse mezi příspěvky by neměla přesáhnout 5 minut . Poslední verze programu bude 

13.10.2011 zaslána přihlášeným účastníkům a namnožena účastníkům workshopu.) 

 

Je Vaše sdružení aktivní v oblasti cestovního ruchu nebo rozvoje komunity, který může mít z cestovního ruchu 

pozitivní přínos? Chcete o něm informovat a diskutovat s ostatními účastníky pracovní konference?  
Uvítáme Vaši účast.      Přihlaste se prosím co nejdříve připojenou návratkou.       Děkujeme! 

 
 

Pozn: k  dispozici bude notebook a dataprojektor, prezentaci (v Power Pointu) zašlete prosím do 12.10.2011 mailem, případně 

po dohodě přineste před zahájením workshopu. Včas dodané prezentace budou nakopírovány přihlášeným účastníkům. Vaše 

kontakty budou využity pro rozvoj partnerství v cestovním ruchu regionu i ČR, proto prosíme o Váš souhlas s jejich 

poskytnutím dalším subjektům a účastníkům workshopu – viz návratka. 
 

Vítány jsou informační materiály o Vašich aktivitách, projektech, produktech a již realizovaných partnerstvích, 

poster/rollup (pouze vlastní panely) o práci Vaší organizace (není povinné). 
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NÁVRATKA 

 

 

Vyplňte prosím stínované buňky návratky (světlý tón), v případě volby ano – ne vymaţte neplatnou odpověď.  

 

 

Organizace 

  

Název  

Adresa Sídlo  

Kancelář  

Zaměření organizace  

Kontaktní osoba Jméno  

Telefon  

e-mail  

www  

 

Zúčastníme se prezentace na náměstí při akci Dobrobus 

 

Formou živé prezentace Ano   Ne 

Jméno a kontakty prezentujícího  

(telefon, e-mail) 

 

Očekávaný rozsah prezentace  

Umístěním informačních materiálů, panelu(ů) Ano Ne 

Osoba odpovědná za dodání materiálů  

(jméno a kontakty) 

 

Jiné aktivity, které lze nabídnout – pro veřejnost 

(tvůrčí dílna, představení, hra, soutěţ pro děti apod.), 

v jakém čase (od do – nejlépe 15-18 hod.) 

 

Přítomností ve stánku Ano Ne  

 

Zúčastníme se pracovní konference Role NNO 

v cestovním ruchu 

 

 

Ano 

 

Ne 

Název a délka příspěvku 

 

 

Jméno prezentujícího,  

kontakty 

 

Souhlas s předáním kontaktů dalším subjektům a 

účastníkům pracovní konference 

 

 

Vaše pozn. k programu workshopu, k zaměření a produktům Vaší organizace, k tématu cestovního ruchu v LK: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyplněnou návratku prosím zašlete co nejdříve, nejpozději do 12.10. 2011 do 12:00 hodin na adresu ANNOLK 

(annolk@seznam.cz) 

 

Děkujeme 

  Květa Morávková 

  Asociace NNO Libereckého kraje 

 

mailto:annolk@seznam.cz

