střechy pod střechou
Výroční konference (a Vánoční Večírek) nno sdružených V iniciatiVě Měj se k sVětu
19. prosince 2016, studio AltA, V Háji 32, prAHA 7 – HolešoVice

česká společnost nepotřebuje další štěpení, ale více propojování pro dlouhodobou spolupráci nad
zásadními výzvami. to je základní motto iniciativy Měj se k světu. od schválení cílů udržitelného
rozvoje (sdGs) osn v roce 2015 neformálně zastřešuje hlavní oborové platformy a sítě českých nno
ve snaze definovat společné strategické priority do roku 2030 a prosazovat je do veřejného života.
kromě toho se snaží být prostorem ke vzájemné podpoře a rozšiřování obzorů neziskovém sektoru.

cíl
cílem výroční konference je představit iniciativu lépe členským organizacím, lépe je prosíťovat a zapojit
je do hodnocení, promýšlení a plánování dalších kroků. nabídne také pohled partnerů z progresivního
byznysu a společnou práci na přípravě na volby 2017, na podpoře pozitivních alternativ a na řešení
výzev pro financování nno. chceme přilákat především zástupce a zástupkyně organizací, kteří/které
mají zájem o strategickou a průřezovou práci a/nebo se zabývají ovlivňováním politik, komunikací a
fundraisingem.

Program
10.00 – 11.00 Iniciativa Měj se k světu – přes globální cíle k soudržnější společnosti (1h)
Úvodní prezentace s diskusí: Petr Lebeda, Glopolis

 s mysl a vize iniciativy Měj se k světu – propojení, vzájemné učení a hledání společného
jmenovatele

 s tručně zhodnocení roku 2016
 p ředstavení rozšířeného Manifestu a dalších plánů
11.00 – 12.30 Tematické priority platforem a sítí 2+1 – v čem potřebujeme podporu (1,5h)

 interaktivní panel: 5-min. Představení 2 prioritních oborových témata 1 hlavní výzvy každé ze
8 platforem či síťových organizací (zástupci SKAV, ČŽL, IPSI, ZK, FoRS, Konsorcia organizací
pracujících s migranty v ČR, TI/Agora CE/Glopolis) a diskuse

12.30 – 13.30 Společný oběd
13.30 – 15.00 Aktuální výzvy a roleneziskového sektoru – pohled partnerů z byznysu (1,5h)

 panelová diskuse o výzvách a pozici neziskového sektoru v rozdělené společnosti se zástupci
partnerů z byznysu – jaká poučení pro Vás vyplývají ze sílící nedůvěry západní střední třídy vůči
elitám, jak a co by měly NNO komunikovat před volbami 2017, kam se ubírá nebo měl by ubírat
fundraising českých NNO)

 Panel: Markéta Šetinová - Asociace společenské odpovědnosti
Petra Krystiánová - investiční skupina RSJ, Ondřej Liška - Ashoka CEE, Martin Balcar Amnesty International, Jaroslav Hubata Vacek - Francouzsko-česká obchodní komora

15.00 – 15.30 Přestávka
15.30 – 17.00 Paralelní workshopy (za účasti partnerů z byznysu) (1,5h)

 Volby v roce 2017–praktický workshop mezi NNO, které připravují aktivity k volbám 2017:
co jsou hlavní témata současné české společnosti, jak o nich komunikovat
a jak vhodně propojit, co se kdo chystá před volbami dělat?

 Společenská odpovědnost firem a NNO – Jaké jsou možnosti a meze CSR? Jak se
různé české NNO mohou efektivně zapojit do společenské odpovědnosti
a vůbec transformace firem v ČR? Jak obrušovat hrany v rozdělené společnosti?

 Výhled profinancování NNO–Jaké jsou hlavní výzvy neziskového fundraisingu? Co může
přinést úbytek evropských fondů po roce 2020? Jak se připravit nasociální podnikání, na
trendy ve filantropii a dárcovství?

18.00 – 22.30 Vánoční večírek (vstup zdarma, ale oceníme dobrovolný příspěvek na občerstvení)
20.00 – 20.15 Přivítání a přípitek
20.15 – 20.45 Interaktivní aktivita na seznámení
21.00 – 22.30 DJ Jonáš

