
Vážení přátelé,

přinášíme Vám druhé číslo Newsletteru NGO        
Marketu. Dozvíte se v něm, na jaký doprovodný 
program se můžete těšit. Hlavním tématem le-
tošního veletrhu je GLOBÁLNÍ ROZVOJ, problema-
tika, ve které se prolínají všechny oblasti lidského 
působení, ekologií počínaje, přes sociální práci 
až po vzdělávání. Část doprovodného programu 
(který až na nepatrné výjimky připravují neziskovky 
samotné!) se bude věnovat právě tomu, jak se žije 
v jiných částech planety, a jak by neziskový sektor 
mohl pomoci tam, kde je to třeba. 

Chystáte se žádat o evropské peníze a také Vás 
trápí, že informací o čerpání z nových operačních 
programů v období 2014-2020 je málo? Požáda-
li jsme Úřad vlády, resp. Eurocentrum Praha, aby 
na NGO Market poslalo svého zástupce, který se s 
námi hned ráno od devíti hodin podělí o aktuální 
informace. 

Tradiční součástí programu NGO Marketu jsou 
také příklady dobré praxe. Vše kolem nás není vždy 
právě ideální, proto je potřeba najít poučení tam, 
kde určité věci dobře fungují. Příkladem zajímavé 
spolupráce krajské samosprávy, podnikatelského 
sektoru a neziskovek je projekt Burz filantropie, 
který už po čtyři roky pravidleně probíhá v Par-
dubickém kraji. Přijďte se o něm dozvědět více na 
seminář, který na NGO Marketu proběhne. 

Těším se na brzkou shledanou na letošním NGO 
Marketu!

Jan Pikna
koordinátor projektu
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Datum: 23. dubna 2015, 11:00–12: 30
Místo: Forum Karlín 

Odstranit extrémní chudobu a hlad, dosáhnout základ-
ního vzdělání pro všechny, prosazovat rovnost pohlaví 
a posílit roli žen ve společnosti, snížit dětskou úmrt-
nost a zlepšit zdraví matek, bojovat s HIV/AIDS a dalšími 
nemocemi nebo zajistit udržitelný rozvoj  v oblasti život-
ního prostředí – Millenium Development Goals,  ce-
losvětové cíle mezinárodního společenství, které měly 
být dosaženy do roku 2015. Co bude následovat? A co to 
znamená pro nevládní organizace?
Neformální otevřená debata s představením nových 
světových cílů OSN.

Burzy filantropie – když kraj 
pomáhá neziskovkám
ve spolupráci s Koalicí nevládek Pardubicka, o. s.
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Development Coffee na 
téma: Kam po roce 2015?
ve spolupráci se SIRIRI, o.p.s.

Datum: 23. dubna 2015, 14:30–16:30
Místo: Forum Karlín 

V Pardubickém kraji už čtyři roky probíhá zajímavý kon-
cept Burz filantropie, na kterém spolupracují zástupci 
neziskových organizací, veřejné správy a podnikatelé. 
Jedná se fakticky o jakýsi „Den D“ neziskových organizací 
z Pardubického kraje a probíhá podobně, jak jej známe z 
pořadu České televize, kde se zajímavé projekty ucházely 
o podporu investorů. V případě Burzy filantropie  prezen- 
tují neziskové organizace svůj projekt a ucházejí se o 
podporu donátorů z řad podnikatelů a veřejné správy. 
Burzy se konají na několika místech Pardubického kraje, 
donátoři tak mohou podpořit neziskové organizace a je-
jich projekty v regionu, ke kterému mají bližší vztah. Je to 
vhodný model i pro další kraje? Neměly by se o něj nezis-
kovky samy aktivně přihlásit? Více o konceptu se dozvíte 
na www.burzafilantropie.cz nebo na této debatě. 

Datum: 23. dubna 2015, 9:00–10:30
Místo: Forum Karlín 

Spolu se zástupcem pražského Eurocentra stručně pro-
jdeme jednotlivé operační programy a dozvíme se                  
nejčerstvější informace o tom, kdo v rámci nich může žá-
dat, jaké výzvy jsou či budou vypsány a kdy se tak stane. 
Součastí prezentace by měla být také informace o tom, kde 
se lze dozvědět podrobnosti o jednotlivých operačních 
programech a kdo konkrétně poradí žadatelům v případě 
nějasností.

O operačních programech 
evropských strukturálních 
fondů v období 2014–2020
ve spolupráci s Eurocentrem Praha
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Operační program Zaměstnanost – nové příběhy lidí, kteří se 
nevzdávají

Stejně jako v uplynulých ročnících 
NGO Marketu, i letos můžete 
navštívit stánek Ministerstva práce a 
sociálních věcí ČR (MPSV), hlavního 
partnera celé akce. Dozvíte se tam, 
kdy se očekává schválení nového 
Operačního programu Zaměst-
nanost (OPZ), jehož je ministerstvo 
řídicím orgánem, kdy bude zveřej- 
něn harmonogram výzev pro před-
kládání projektů a jaké změny nové 
programové období přináší. 

Operační program Zaměstnanost, 
prostřednictvím kterého Česko čer-
pá dotace z Evropského sociálního 
fondu, navazuje na Operační pro-
gram Lidské zdroje a zaměstnanost. 

Vyzkoušejte si crowdfunding nanečisto!

Datum: 23. dubna 2015
Místo: Forum Karlín 

Součástí letošního interaktivního programu NGO Mar-
ketu je i workshop crowdfundingu. Pod vedením lekto-
ra z portálu Hithit.cz Pavla Eichlera, si 8 z vás zpracujete 
projekt, který představíte účastníkům NGO Marketu. 
Pokud získáte jejich pozornost, můžete vyhrát hodnot-
né ceny a usnadnit si rozjezd té opravdické kampaně z 
masa a kostí! Pozor, místa jsou omezena! Přihlaste se do 
19. dubna zde.

Celková alokace na OPZ je zhruba 70 
miliard korun. Více než polovina této 
částky půjde na podporu zaměst-
nanosti a skoro třetina pak bude 
směřovat na aktivity věnované so-
ciálnímu začleňování a financování 
sociálních služeb. Jedním z význam- 
ných příjemců dotací budou opět 
nestátní neziskové organizace.

Jsou to právě neziskové organizace, 
díky kterým se podpora z Evropské 
unie dostane tam, kam má. Díky 
stovkám a tisícům projektů mají 
potřební naději na lepší život. Třeba 
paní Martina. Lékaři jí zjistili vrozenou 
vadu odumírání sítnice, takže téměř 
nevidí. Ani hendikep nezabránil 
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tomu, aby se   vzdělávala a pomáhala druhým. Díky pro-
jektu Nadějné vyhlídky, určenému zrakově postiženým 
nezaměstnaným z Moravskoslezského kraje, absolvova-
la několik kurzů a nakonec se stala asistentkou poradce 
pro zaměstnávání lidí právě s tímto hendikepem. „Mys-
lím, že na základě mého poškození zraku se dokážu lépe 
vcítit do pocitů klientů,“ říká Martina. 

Pan Michal z Mostecka měl jiný problém, po ztrátě 
zaměstnání se nechal známým přemluvit ke společnému 
podnikání. Ukázalo se ale, že o podnikání vlastně ani 
tak nejde – Michal se stal nedobrovolně „bílým koněm“ 
a spadl do dluhů. Koordinátorka projektu Protidluhové 
poradenství mu pomohla s právními kroky i odpoutáním 
od známého, který Michala v podstatě zneužil. Pora-
denské služby a terénní programy pak využily stovky 
dalších lidí.

Tyto dva příběhy jsou jen malou ukázkou toho, jak ev-
ropské peníze pomáhají. Doufáme, že i nové programo- 
vé období přinese další a další silné příběhy, které vám 
budeme moct představit na stránkách www.esfcr.cz 

Na závěr přijměte pozvání na konference ke slavnost-
nímu zahájení OPZ, které proběhnou 12. května v Praze 
a 20. května v Brně. Celodenní program podrobně před-
staví zaměření OPZ, jednotlivé prioritní osy i to, jaká pod-
pora bude pro žadatele a příjemce k dispozici. Podrob-
nosti včetně způsobu registrace na konferenci se také 
dozvíte na stánku MPSV. 
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NGO Market pořádá:

Hlavní partner:

Partneři:

CSR Partneři:

Mediální Partneři:

NGO Market 2015 Forum Karlín 23.4.2015 / Newsletter 2                          

ngomarket.cz             facebook.com/ngomarket             
Nadace Forum 2000, Pohořelec 6, 118 00 Praha 1

5

#NGOmarket

http://www.forum2000.cz/cz/projekty/ngomarket/ngo-2015/
http://www.facebook.com/ngomarket

