Kampaň
"TÝDNY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR"
V ÚNORU A BŘEZNU 2015

Asociace nestátních neziskových
organizací Libereckého kraje

Témata: „Světlo“ a „Rozvojová spolupráce“
_______________________________________________________________________________________

Pozvánka
na panelovou diskusi a workshop

„Světlo a zdroje pro rozvoj neziskového sektoru LK“
ve středu 11. března 2015 od 15 do 18 hodin
v Krajské vědecké knihovně Liberec – 4. patro, hudební sál
připravila ANNOLK ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou
za finanční podpory Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor
V době častých zpoždění vyhlašování grantových programů a snižování položek rozpočtů ministerstev,
obcí (i kraje) pro granty a příspěvky na projekty NNO je stále aktuálnější hledat nové zdroje a cesty, jak
udržet, ale i vytvořit nové zdroje a radost z realizací aktivit veřejně i vzájemně prospěšných.
Úvodní panelová diskuse bude informací „dobré praxe“ – od organizací, které mají kvalitní a dlouhodoběji zajištěné vícezdrojové financování, či víceleté projekty. Na ni navazuje workshop, ve kterém
každý přítomný najde své místo (a cenu, či prostor k rozvoji) v řetězcích sdílení produktů i služeb, kdy
se organizace stávají nejen příjemci a výdejci peněz, ale i jejich koncovými uživateli – participací na
projektech pilotních, společných a vzájemně se obohacujících.
Vstup zdarma pro členské organizace (se zaplaceným ročním čl. poplatkem) a panelisty, ostatní 50,- Kč.
Doplňující program: vítána burza a výměna produktů a výstupů z projektů či vlastních aktivit NNO i
jednotlivých osob - uvítáme informace předem na annolk@seznam.cz, nebo na tel. 777 171 876.
Počet míst je omezen, svou účast potvrďte nejlépe obratem a nejpozději do 7.3.2015 na annolk@seznam.cz,
či na tel. 777 171 876, uvítáme stručnou informaci o Vašich zkušenostech s vícezdrojovým financováním,
s účastí v pilotních nebo partnerských projektech, se sociálním podnikáním, prodejem produktů, služeb apod.
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