POZVÁNKA NADACE PARTNERSTVÍ

Závěrečná konference Blokového grantu – Fondu pro nestátní
neziskové organizace
Blokový grant z Programu švýcarsko-české spolupráce podpořil od roku 2010 celkem 72 sociálních
a environmentálních projektů ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji v celkové výši
115 922 055 Kč. Jak realizace projektů probíhala? Co vše díky podpoře vzniklo? Jaké zkušenosti si příjemci
grantů odnesli? To vše jsou témata závěrečné bilanční konference, která je určena nejen příjemcům grantu,
ale také zástupcům veřejné správy nebo neziskového sektoru.
Hlavním řečníkem konference je Šimon Pánek, ředitel Člověka v tísni, který představí svůj pohled na
neziskové organizace v současné turbulentní době. Mezi prezentujícími budou i zástupci Švýcarské
konfederace, Ministerstva financí České republiky a Nadace Partnerství.

Kdy: 7. října 2015 od 10.00
Kde: Landek park, Hornické muzeum, Pod Landekem 64, Ostrava
mapa: www.mapy.cz/s/kDMG
Kontakt: František Brückner, frantisek.bruckner@nap.cz, tel. 515 903 115
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Program konference

10.00

Celkový kontext Programu švýcarsko-české spolupráce
zástupci Velvyslanectví Švýcarské konfederace a Ministerstva financí ČR

10.20

Souhrn výsledků a zkušeností z realizace BG FNNO
zástupci Nadace Partnerství

10.40

Prezentace úspěšných projektů
zástupci organizací realizovaných projektů

12.30

Neziskové organizace v turbulentní době
Šimon Pánek, ředitel, Člověk v tísni

13.15

Oběd

14.00

Křest publikace o projektech BG FNNO

14.30

Neziskové organizace v turbulentní době: World café

15.30

Neziskové organizace v turbulentní době: Panelová diskuze

16.30

Ukončení oficiální části, společné foto

17.00

Neboj se promluvit!
Divadelní fórum Sdružení D (Olomouc)

18.00

„Řekněme si to osobně“ – raut s neformální diskuzí

Jak se na konferenci registrovat? Stačí vyplnit a odeslat formulář na
www.nadacepartnerstvi.cz/konference-blokovy-grant

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby
a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i
v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Každoročně vyhlašuje oblíbenou
celostátní anketu Strom roku, založila tradici Festivalu otevřených sklepů, v Brně postavila vzdělávací
centrum Otevřená zahrada určené pro environmentální vzdělávání žáků škol, dospělých i studentů univerzit.
www.nadacepartnerstvi.cz
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