Poslanecká sněmovna a Senát Parlamentu České republiky
pod záštitou
předsedkyně PS Miroslavy Němcové a místopředsedy Senátu Petra Pitharta
pořádají ve spolupráci
s Asociací nestátních neziskových organizací v ČR, SKOKem
a za podpory Velvyslanectví USA a Nadace VIA
ve dnech 12. a 13. dubna 2012
8. Národní všeoborovou konferenci nestátních neziskových organizací
s tématem
VIZE A LEGISLATIVA
– ZÁKLAD PRO ROZVOJ NESTÁTNÍHO NEZISKOVÉHO SEKTORU
v Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České republiky.
Motto:
Mise:

V rozvinuté občanské společnosti se lidé, veřejná správa i podnikatelé nezdráhají
podporovat nevládní neziskové organizace.
Nestátní neziskový sektor je přirozenou a stabilní součástí občanské společnosti.

Konference se koná v rámci Týdnů pro neziskový sektor a je určena pro zástupce NNO,
zejména jejich krajských a oborových sítí
Hlavním cílem a smyslem konference je dosáhnout konsensu NNO v požadavcích na legislativu pro
neziskový sektor, navazující na nový občanský zákoník

Rámcový program:
ve čtvrtek 12. dubna 2012
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
zahájení v 9:30 hodin, ukončení v 17:30

v pátek 13. dubna 2012
Senát Parlamentu ČR
zahájení v 9:00 hodin, ukončení v 14:15

vstup vchodem ze Sněmovní 4, Praha 1 – Malá Strana

vstup recepcí A z Valdštejnské ulice 3, Praha 1 – Malá Strana

Vystoupení hostů
Legislativa z pohledu partnerství krajských
samospráv a krajských sítí NNO
(společné zasedání s Výborem pro regiony
Rady vlády pro NNO)
Zasedání ve 4 tematických pracovních
skupinách:
•
Vize pro NNS a občanskou společnost
•
Veřejná prospěšnost a rejstřík
právnických osob
•
Ekonomické a finanční aspekty
činnosti NNO
•
Nové pojetí dobrovolnictví

Vystoupení hostů
Plenární zasedání se 4 bloky podle témat
pracovních skupin
Plenární diskuse
Závěrečné shrnutí – Jak dál?
Projednání a schválení usnesení
***

Vstup do prostor Parlamentu ČR pouze po
předložení platného průkazu totožnosti!

Přihlášení
Máte-li zájem o účast na konferenci, přihlaste se vyplněním on-line ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY.
Účast na konferenci je zdarma.
Uzávěrka přihlášek je v pátek 5. dubna 2012.
V případě akceptace Vaší přihlášky účasti na konferenci obdržíte potvrzující email,
který laskavě přineste s sebou na registraci od 9.00 hodin v Poslanecké sněmovně
Parlamentu ČR dne 12. dubna 2012.
Vaše případné dotazy Vám rádi zodpovíme na tel. číslech 267 312 333 nebo e-mailem:
team@action-m.com.

Ubytování a cestovné
Zájemci o účast na konferenci ze vzdálenějších regionů, kteří by se konference nemohli zúčastnit,
protože
• nemají možnost si obstarat ubytování v Praze či okolí, mohou do 28. března 2012 požádat
v přihlášce na konferenci o zajištění ubytování na noc z 12. na 13. 4. 2012 s odůvodněním
žádosti (o vyřízení své žádosti budou vyrozuměni).
• nemají finanční prostředky na cestovné, mohou do 28. března 2012 požádat v přihlášce na
konferenci o úhradu předložených jízdních dokladů veřejnou autobusovou nebo vlakovou
dopravou 2. třídy s odůvodněním žádosti (o vyřízení své žádosti budou vyrozuměni).

