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Srdečně Vás zveme na  

Výroční členskou konferenci Asociace nestátních neziskových 
organizací Libereckého kraje 

 

dne 25. března 2015 od 15 do 18 hodin 
 

místo konání: sídlo ANNOLK  - U Nisy 362/6, Liberec 3 – 2. patro  
 
Návrh programu: 
 

 Přehled činnosti a financí v r. 2014 
   Cíle, aktivity a finance pro rok 2015, potřeby členů ANNOLK v dalším období 
   Složení výboru ANNOLK na 2015 – 2017, stav členské základny k březnu 2015 

             Úprava stanov ANNOLK dle NOZ    
               
 Možnosti financování projektů NNO z evropských fondů 2015 – 2013 
 Sociální inovace – nová příležitost pro NNO 
           ACEP s.r.o. – Asistenční centrum 7 P pro NNO LK 
 Projekty a aktivity členských NNO pro 2015 – 2016 – dle přihlášek účastníků 
   
 Sociální podnikání  – novinky a příležitosti, možnosti pro transformaci   
                        spolků a hledání nových zdrojů a finančních nástrojů pro NNO 
 Pakt zaměstnanosti v LK – tvorba a sběr projektových záměrů, další kroky 
 Platforma poradenství a vzdělávání pro změny a registrace dle NOZ 
 Celostátní Asociace NNO ČR a cíle pro r. 2015 – 2020, možnosti spolupráce,  
                        profesionalizace, vize udržitelného rozvoje neziskového sektoru ČR 
  
 

Podkladové materiály budou zaslány přihlášeným účastníkům 23.3.2015 (stanovy, 
zpráva za rok 2014), případně namnoženy v pracovní podobě před jednáním na stůl  

 
Materiály jednotlivých NNO – tiskoviny, výstupy projektů v počtu 10-30 ks vítány 
Změna programu vyhrazena – dle potřeb a přihlášených vystoupení členů i hostů 

Nápoje a drobné občerstvení zajištěny 
 
 

Prosíme o potvrzení účasti alespoň jednoho zástupce členské organizace 
 a o zaslání písemných návrhů, či doplňků do programu konference  

do  23.3.2015 
 

Hosté z řad spolupracujících NNO  a zájemců o členství vítáni  
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 Akce je pořádána v rámci Týdnů pro neziskový sektor 2015, 
 za podpory Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor       
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