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           Srdečně Vás zveme na 

„Konferenci NNO Libereckého kraje  
– partnerství ANNOLK (a NS LK) a LK 2013 a 2014“ 

 

ve středu 19. března 2014 
 

prostory LK – multimediální sál – 3. patro vchod C, U Jezu, Liberec 3 
 

 

Program: 
 

15.00 – 15.30 prezentace účastníků 
 

15.30  – 15.45  Zahájení, informace od Ivany Hujerové (radní pro hospodářský a 
regionální rozvoj,  evropské projekty a rozvoj venkova Libereckého kraje) 
 

15.45  – 16.00 Informace od Petra Tulpy (radní Libereckého kraje – řízení sociálních  
                           věcí) 
 

16.00 – 16.30  Zpráva o naplňování dohody o partnerství a o činnosti a hospodaření   
                       ANNOLK v roce 2013 
 

16.30 – 17.00  Hodnocení  spolupráce ze strany Libereckého kraje – rok 2013 
 

17.00 – 17.30  plán spolupráce a aktivit pro NNO LK na 2014 
 

17.30 – 18.00 diskuse, různé, informace o konferenci připravované na 26.3.2014 
 
 
Konferenci  moderuje  Mgr. Květa Morávková, místopředsedkyně ANNOLK,  za výbor ANNOLKu  
Vás k účasti na pracovní konferenci srdečně zve Pavla Haidlová, předsedkyně ANNOLK. 

  

 
 

Prosíme o potvrzení Vaší účasti (vítána účast osob pracujících i pro více NNO – i jako dobrovolníci) 
a o zaslání Vašich kontaktních údajů nejlépe do 14. března 2014 na adresu annolk@seznam.cz.  
Podkladové materiály budou rozeslány 17.3.2014 včas přihlášeným účastníkům konference. 

 

 
Pracovní konference NS LK je plánována na 26.3.2014 od 10  do 16 hodin do multimediálního 
sálu krajského úřadu v Liberci – na programu bude prezentace výsledků grantových řízení 
v roce 2013, prezentace úspěšných projektů (ve spolupráci s Libereckým krajem) , odpoledne 
pak příspěvky k aktuálním tématům pro celý neziskový sektor Libereckého kraje, tedy uvítáme 
Vaše náměty a příspěvky do programu obou akcí, zatím připravujeme příspěvky a program 
k tématům: 
- aktivní politika zaměstnanosti 2014 pro NNO a jejich jednotlivé právní formy 
- aplikace NOZ na statut a dokumenty o.s., přeregistrace subjektů, doporučené postupy  
   a vzory, poradenství „na míru“ 
- změny v účetní legislativě pro rok 2014  
- Pakt zaměstnanosti a Sdružení pro Liberecký kraj - priority, cíle, aktivity 2013 - 2014 
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