INFORMNÍK
Občasníkový zpravodaj členů KLETRU
Číslo 2/14. *** Datum 18.1.2014
Ahoj,
dnes přeposílám informace, které nám došly ze Spektra , jehož už nejsme od loňska členmi, ale i pro nás platí
změny v Občanském zákoníku a podle něj se mimo jiného měníme z občanského sdružení na spolek, lépe
řečeno pobočný spolek a některé další změny. Ale o tom až na Výročním shromáždění v únoru.
Další informace nám došla z Asociace nevládních neziskových organizací Zlínského kraje a tu rovněž přikládám.
Tak nyní ta informace ze SPEKTRA.
Milí přátelé ve sdruženích,
dovolujeme si Vám zaslat nejnovější informace ze SPEKTRA – Krajské rady dětí a mládeže Zlínského kraje:
1.

Výzvy k předkládání žádostí o dotace z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje

V příloze zasíláme znění Výzev k předkládání žádostí o dotace z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje na
jednorázové akce konané v I. pololetí roku 2014 a na podporu sportovců zařazených do reprezentace ČR. Dále
pak
zasílám
předepsané
formuláře
žádostí.
Souhrnné informace jsou k dispozici na internetové adrese: www.kr-zlinsky.cz > Dotace a granty > VÝZVY NA
PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ u dotací a grantů administrovaných Zlínským krajem.
2.

Předání cen v soutěži Malá energetická akademie proběhne na dětském karnevalu

Příjměte pozvání na dětský karneval „Piráti z Karibiku“, který se uskuteční v sobotu 25. 1. 2014 od 15 hod. ve
Středisku volného casu TYMY v Holešově. Pro všechny je připraven pestrý program plný her, soutěží, tance a
bohatá tombola. Pozvánku si také můžete od pondělí 20. ledna poslechnout na Rádiu Kiss
(http://www.kisspublikum.cz/). Během programu proběhne průběžné vyhlašování výsledků soutěže Malá
energetická akademie. Do soutěže se děti a dětské kolektivy stále můžou přihlásit. V příloze tisková zpráva.
Více informací o soutěži: http://www.energeticka-akademie.cz/kraj/4/zlinsky.
3.

Od 1. ledna podle nového občanského zákoníku

Počátkem roku 2014 začal platit nový občanský zákoník, který se v mnohých částech dotýká také oblasti
sdružení dětí a mládeže. Na toto téma Spektrum ve spolupráci s ČRDM uspořádalo v minulém roce
informační seminář. Všem zájemcům jsou stále k dispozici informační stránky http://noz.crdm.cz, na
kterých mohou pokládat dotazy k problematice NOZ a zároveň zde mohou najít odpovědi v již
zodpovězených dotazech.
4.

Konzultace probíhající v rámci projektu Kecejme do toho

Aktuální konzultace probíhající v rámci projektu Kecejme, který by měl pomoci zlepšit situaci mladých. A to
zejména v oblasti jejich zaměstnavatelnosti a podpory mladých podnikatelů. Prosíme Vás o vyplnění krátkého
dotazníku, i na Vašem názoru totiž záleží. Právě na základě Vašich odpovědí a příkladů z praxe se bude utvářet
budoucí politika. Dotazník je součástí procesu Strukturovaného dialogu, který je zaštítěn Evropskou komisí a
představuje nástroj, jak mohou lidé, zejména mladí, spoluvytvářet svou budoucnost tím, že se jejich názory
dostanou k politikům na národní i evropské úrovni. Aktuální dotazník je určen i pro zaměstnavatele, kteří se skrze
dotazník mohou vyjádřit k procesu přípravy mladých pro budoucí povolání.
Je na Vašem uvážení, zda chcete být součástí tvorby a máte co říci k tomuto tématu. Výsledky těchto dotazníků
zpracuje tým projektu Kecejme do toho ve spolupráci s Odborem mládeže MŠMT a budou prezentovány na
konferenci v dubnu 2014 v řecké Soluni.
Dotazník je krátký a je rozdělen do kategorií podle respondenta:

· Student, nezaměstnaný, absolvent
· Zaměstnavatel
· Mladý podnikatel
Odkaz na on-line dotazník zde:
https://docs.google.com/forms/d/1XNGesvahWfKDd3PhU3S1gNoAqSWiZnv5sRju90-zWds/viewform
Více informací o projektu a konzultacích
zde: www.kecejmedotoho.cz, www.ec.europa.eu/youth,http://www.facebook.com/kecejme
Přejeme Vám pěkný víkend.
Tým SPEKTRA
*****************************************************************************************************************************

Vážení představitelé neziskového sektoru a obcí Zlínského kraje,
dovolujeme si vás vyzvat k podání nominace v anketě "Osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje
za rok 2013" více viz. přílohy. Rádi bychom touto cestou zdůraznili důležitost a nezastupitelnost
neziskových aktivit a současně ocenili usilovnou práci těch nejlepších. Věříme, že svou účastí v
nominačním procesu podpoříte společný cíl - seznámit veřejnost s osobnostmi neziskového sektoru.
Za vyhlašovatele ANNOZK
Ing. Dan Žárský, předseda

Výzva a formuláře v přílohách tohoto informníku
S modrou oblohou Bob

