Veletrh NGO Market v pátek 11. května 2012
Veletrh neziskových organizací pořádala jako každoročně Nadace Forum 2000 - letos
opět v Národní technické knihovně v Dejvicích. Prostředí knihovny je příjemné, velké prostory
umožňují účastnit se velkému množství vystavovatelů, je tam i výborné technické zázemí,
stravování a přilehlé sály, kde se konaly semináře. Téma letošního veletrhu bylo
"Aktivní stárnutí", "Dialog mezi generacemi" a "Spolupráce neziskovek a firem".
Na Veletrhu vystavovalo celkem 190 organizací, které poskytují sociální služby,
vzdělávání, humanitární a rozvojovou pomoc, chrání životní prostředí, pomáhají sportovcům,
dětem, seniorům, zdravotně postiženým atd.
ALEN měl na veletrhu ke své prezentaci také panel a stolek, kde představil svoji
bohatou činnost na fotografiích, tištěných materiálech a propagačních letáčcích. Letáčky a poslední
čísla zpravodajů jsme rozdávaly a zájemcům jsme poskytovaly další informace, hlavně k prevenci
rakoviny, mladým ženám k samovyšetřování.
Veletrhu se letos zúčastnil velký počet Alenek, které vydatně pomáhaly v našem stánku
a zajímaly se o ostatní vystavovatele i doprovodný program (Blanka, VěraF, VěraU, Libuše, Jindra,
Jitka, Hana, Daniela, Marcela, Iva, Zdenka - doufám, že jsem na nikoho nezapomněla).
Také doprovodný program pro veřejnost byl bohatý - tvůrčí dílny, dokumentární filmy,
přednášky, workshopy, ukázky práce asistenčních psů, zábavné odpoledne před knihovnou pro malé
i velké, lekce v Nordic Walking, cyklistika pro handicapované, hudební terapie, vystoupení
mažoretek, souboru Caramelka a skupiny The Tap Tap - a to není zdaleka všechno. Vše se ani
stihnout nedalo.
Za pomoc děkuji všem zúčastněným členkám, náš stánek byl hodnocen jako jeden z
nejlepších, byl výrazný a zajímavý.
Daniela

Z bohatého doprovodného programu veletrhu jsem si vybrala seminář k novému
občanskému zákoníku "Čas nas změnu" v Ballingově sále. Přednášela Ing. Jolana Turnerová ředitelka o. s. Spiralis. Od 1. 1. 2014 čekají všechny neziskovky významné změny, které nový
občanský zákoník přináší. Je potřeba se na to včas připravit a rozmyslet si, kam se bude organizace
ubírat a zda chce být do budoucna spolek, obecně prospěšná společnost, ústav nebo sociální
družstvo. Změny se týkají opravdu všech, mění se právní úprava organizací, odpovědnost členů
statutátních orgánů, rozdělení hlavní a vedlejší činnosti a mnoho dalšího.
Protože vím, že Aliance žen s rakovinou prsu připravuje také obdobný seminář,
vyčkáme na informace od JUDr. Lenky Deverové, která ho povede. Pak se rozhodneme.
Daniela

