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VÍTÁME VÁS



Přehled
CO JE DNES NA PROGRAMU

seznámení, představení

zjištění potřeb a očekávání

seznámení s výsledky průzkumu

naplánování akcí a spolupráce



Kdo jsme 
my
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ZDENKA BAROŠOVÁ

sociální služby (2006-2012)
vzdělávací společnost (2012-2017)
Klub podnikatelek ze Zlínska, OSVČ (od 2013) 

VĚRA STOJAROVÁ

Aktivně životem (2013-2016)
Inspirace Zlín (od 2015)
kariérní poradenství (od 2017)

ZNÁME SE Z KLUBU PODNIKATELEK

OBĚ FUNGUJEME I V NEZISKU

CHYBÍ NÁM VZDĚLÁVÁNÍ A SÍŤOVÁNÍ



Kdo jste vy
JAKOU NEZISKOVKU ZASTUPUJETE?
CO VÁS PŘIVEDLO?
CO VÁM CHYBÍ?



o co jde
JAK JSME SE SEM VLASTNĚ DOSTALI

něco nesedí

Z: na akcích klubu se
objevují zástupci nezisku
V: chybí propojovací akce

pátrání

kdo funguje? 
kdo co nabízí? 

jaká je podpora NNO v kraji?

dotazník

co chybí a komu?
KONGRES

VZDĚLÁVÁNÍ
SETKÁVÁNÍ



vyhodnocení dotazníku



71 odpovědí

 

35 Zlínsko
15 Vsetínsko

14 Kroměřížsko
7 Uherskohradišťsko



velikost
organizace

 0-10 zaměstnanců
11-24
25-50

více jak 50



zaměření organizace

 



cílová skupina

 



KONGRES neziskových organizací
- návrh

DOPOLEDNE 9-11

představení neziskových
organizací ostatním
organizacím

POLEDNE 11-14

vzdělávání, kulaté stoly na
aktuální témata

ODPOLEDNE 15-18

prezentace neziskových
organizací veřejnosti

 



KONGRES: zájem prezentovat se 
ostatním organizacím

a veřejnosti
 



KONGRES: vzdělávací bloky -
aktuální témata



VZDĚLÁVÁNÍ
VE ZLÍNĚ? 
V OKRESECH?
VE SPOLUPRÁCI S MAS?
S JINÝMI PLATFORMAMI REGIONŮ?

příklad dobré praxe: 

prosinec 2022: školení Canvy pro MAS Hornolidečska
březen/duben: školení Sociální sítě pro MAS Hornolidečska

 



VZDĚLÁVÁNÍ: živě nebo online
a zájem o vytvoření platformy 

nabízející vzdělávání
 



Líska působí na území Zlínského kraje, sdružuje 9 organizací, vč. příspěvkových.

Jsme malá neziskovka a nejsme schopni s podpory co máme platit vzdělávací kurz, i
kdyby byl výhodnější cena.

Možnost získat finance na vzdělávání zaměstnanců.

Osobně by se mi líbilo absolvovat nějakou "školu celoživotního vzdělávání pro
neziskovky" si širším záběrem tématiky ukončenou certifikací

práce s počítači, tablety, telefony, e-amily, datov. schránkami



 Již delší dobu máme myšlenku systematického vzdělávání mladých lidí v oblasti
neziskového sektoru v regionu. Převážné zaměření na spolky. Více podrobností bych
mohl sdělit osobně.

Řešení problematiky, respektive hledání možností vytvoření motivačního prostředí
a podmínek pro statutární orgány NNO.

Zajímavé by bylo vytvořit projekt podobný jako pro pedagogy (IKAP kabinety a
sborovny). Předávání dobré praxe mezi jednotlivými neziskovými organizacemi.
Jednotlivé oblasti vzdělávání a podpory by byly rozděleny podle zaměření
organizací.



SETKÁVÁNÍ

PODLE ZAMĚŘENÍ X PODLE CÍLOVKY X NADOBOROVÉ

- sdílení dobré praxe
- předávání informací, tipů
- navazování kontaktů, hledání možností spolupráce

- kvartálně + jednou za rok na kongresu

 



SETKÁVÁNÍ: setkáváte se? 
a oficiálně či neformálně?

 



SETKÁVÁNÍ: zájem o setkávání s
jinými nno?

a má tam být 
zástupce samoprávy?

 



 Dopolední čas je naprosto nevhodný,pokud..tak jako u nás...není činnost
NO zaměstnáním...

ad setkávání NNO - záleží na programu a specializaci; potřeby oborů se
dost různí

Početnější aktivní členství neziskových organizaci Zlínského kraje v
Asociaci NNO Zlínského kraje.

např. plánování setkání zástupců neziskových organizací na v pracovní
den dopoledne mi přijde krajně nevhodné, protože většina zástupců NO
chodí běžně do svých zaměstnání a nemůže se těchto setkání zúčastnit



Jsme přesvědčeni, že setkávání neziskových organizací je pro všechny
strany přínosné a obohacující. A tato setkání mohou být formální i
neformální. Přidáme naši vlastní zkušenost: Každoročně již 10 let
pořádáme Sociální festival Skládanka jehož cílem je prezentace zájmové
a umělecké činnosti osob se zdravotním postižením a prezentace
neziskových organizací specializujících se na práci s osobami s
postižením. Vždy jsme byli přesvědčeni, že jakákoliv možnost prezentace
nebo prodeje výrobků je pro neziskovky důležitá, nicméně v posledních
letech se setkáváme spíše s nezájmem ať už o možnost prezentovat se, tak
i o možnost vystoupit na pódiu. A setkali jsme se bohužel i s negativními
reakcemi.



Vnímáme jako potřebné

Myslím, že setkávání NNO (a příp. zástupců státní správy) by stačilo
jednou ročně/ půlročně. Kvartální setkávání vzhledem k množství aktivit a
úkonů, které musí běžný zaměstnanec NNO pokrýt během roku, by mohlo
některé potencionální účastníky odradit.

bohužel tento termín 1.3. kvůli sjednaným programům pro nás není možný

zatím ne, uvidíme po první setkání



Setkání by mělo být zaměřeno na vzájemné propojení a vytvořit místo pro
navazování kontaktů. Dále by zde měla být vytvořena podpora pro
mezinárodní spolupráci.

Moc bych si přála, aby setkání bylo přínosné a ne jen setkání, kde se
probírá co již víme a co nás nikde neposune. Taková setkání již ve Zlíně
byla.

Můžeme nabídnout naše zkušenosti a naše prostory pro setkávání



DISKUZE
Díky za pozornost! Buďme v kontaktu.

Facebook

Klub neziskovek ze Zlínska

Instagram

klubnno


