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Program konference: 
 

Měníme věci kolem nás aneb budoucnost naší občanské společnosti 
11. října 2013, Národní technická knihovna v Praze, Technická 6, Praha - Dejvice  

 
8:30-9:00 registrace, ranní káva 
 

První blok:  Představení realizovaných akcí očima účastníků a partnerů 
 9:00 -   9:30 premiéra filmového dokumentu „Měníme věci kolem nás“ 
 9:30 -   9:40 zahájení, moderuje Blažena Hušková  
 9:40 - 10:00 Jaké věci se nám podařilo změnit?, Jolana Turnerová, Spiralis, 
10:00- 10:10 Občanská společnost a globální agenda, Michal Broža, Kancelář OSN v Praze, 
 
10:10 - 10:30 Jak mohou spolupracovat lidé různého věku, etnika a společenského postavení - 

Alica Heráková, TRIALOG, Rostislav Hakl, místostarosta MČ Brno - Sever 
(videozáznam) a Milan Ščuka, ředitel fy Cooptel, Eva Gerych, dobrovolnice; 

 
10:30 - 10:50 Veřejný prostor, veřejný! Jak vzbudit zájem lidí o veřejný prostor - Blažena 

Hušková, Náš kraj a Ivana Hujerová, členka rady kraje, řízení hospodářského 
 a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, KÚ Liberecký kraj; 

 
10:50 - 11:10 Jak využít potenciál rodinných center pro rozvoj komunity - Hana Kroupová, OLiVY 

a Marcela Vystrčilová, Unie neziskových organizací Olomouckého kraje;  
 
11:10 - 11:30 Jak se podařilo oživit sídliště a zároveň propojit tři generace - Lenka Černá, 

Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem a Jiřina Bischoffiová, MAS Labské skály; 
 
11:30 - 11:50 Firmy a neziskovky společně dokážou více. Jak jsme získali pozornost firem. -Jiří 

Kmoníček, Centrum rozvoje Česká Skalice a Tomáš Velechovský, ředitel firmy 
PLATEX. 

 
11:50-12:10 Přestávka na kávu 

 
Druhý blok: Budoucnost občanské společnosti očima dárců 

12:10 -12:20 Projekty na podporu občanské společnosti - Tomáš Knaibl, American Center U.S. 
Embassy Prague;  

 
12:20 -12:30 Programy na podporu rozvoje regionu - Alena Králíková, CSR, ČSOB;  
 
12:30 -12:45 Představení 1. Výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace - Alexandra 

McGehee, programová manažerka FNNO, NROS;  
 
12:45 -13:10 Program Evropa pro občany, Kateřina Hamplová, Odbor informování o evropských 

záležitostech, Úřad vlády ČR.  
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13:10 -14:00 Přestávka na oběd / Tisková konference  
 
14:00 -15:00 Třetí blok: tematicky zaměřené workshopy  
 
Workshop 1: Občanské aktivity ve světle nového občanského zákoníku - Jolana Turnerová 
Ředitelka organizace Spiralis, která se dlouhodobě zabývá legislativou NNO, vám představí nový 
občanský zákoník a jeho dopad na činnost neziskových organizací. Praktické rady pro ty, kteří se 
nyní rozhodují, jakou právní formu zvolit pro realizaci svých prospěšných aktivit.  
 
Workshop 2: Jak zapojit lidi do strategického plánu obce -Blažena Hušková 
Lektorka a projektová manažerka s dlouholetou praxí věří, že každý může přispět ke změně místa, 
kde žije. Inspirace pro ty, kdo se chtějí zapojit do strategického a komunitního plánování obce, 
regionu, kraje, nebo chtějí oslovit své spoluobčany.  
 
Workshop 3: Budoucnost mezinárodního dobrovolnictví - Lenka Černá 
Ředitelka Dobrovolnického centra se s vámi podělí o zkušenosti ze světa dobrovolníků. Letem 
dobrovolnickým světem (projekty ERASMUS). Prozradí jak dobrovolníka vhodně zapojit a jak jej 
motivovat například v krizových situacích.  Také se dozvíte, co dokáže dobrovolník pod laskavým a 
trpělivým vedením.   
 
Workshop 4: Jak se dostat do médií s nepopulárním tématem - Alica Heráková a Martina 
Vysloužilová 
Zkušené televizní redaktorky vás seznámí jak vhodně komunikovat palčivá témata. Vyzkoušíte si, 
jak prezentovat vlastní téma a můžete se inspirovat konkrétními příklady nepopulárních témat, 
které se podařilo dostat do medií. 
 
15:00-15:10 Přestávka na přesun do hlavního sálu 
 
15:10-15:30 Shrnutí workshopů a vyhlášení vítězů tomboly 
15:30-15:40 Zakončení konference 
 


