
Vážení přátelé,

od 16. veletrhu neziskových organizací 
uplynulo již několik dní, dozrál tedy čas 
pro malé ohlédnutí. V tomto třetím news-
letteru si připomeneme, co vše se během 
NGO Marketu událo. 

Letošní veletrh přivítal rekordní počet 216 
vystavovatelů, nejen z řad neziskových 
organizací, ale také partnerů  i státních 
institucí. Branami Fora Karlín prošlo 
během dne přibližně 2 500 návštěvníků. 
O občerstvení se společnými silami po-
staraly kavárna Bílá vrána, Tichá kavárna 
a dvě posily z pražské náplavky, IQ párek 
a burgery od Kaiser Franz. NGO Market 
doprovodilo 28 workshopů, odborných 
seminářů, debat či promítání. 

Doufám, že se pro vás stal NGO Market 
především místem příjemných setkání, 
inspirace a snad i začátkem nových 
projektů.  Již nyní se rozbíhají přípravy 
ročníku příštího. Budeme rádi, pokud 
NGO Marketu zachováte přízeň  a za rok 
se opět v hojném počtu sejdeme.

Na jaře 2016 na viděnou!

Jan Pikna
koordinátor projektu
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První vystavovatelé dorazili do Fora Karlín již krátce po šesté hodině ranní.  
Stánky se brzy začaly zaplňovat a o půl deváté mohl začít program pro vystavo-

vatele, tedy například představení aktuálních informací ohledně národních 
operačních programů nebo speednetworking.

http://www.forum2000.cz/cz/projekty/ngomarket/ngo-2015/
http://www.facebook.com/ngomarket


Dostali jste při ranní registraci bonbon? Pak jste byli 
vybráni pro aktivitu s názvem „speednetworking“, která 
proběhla před devátou hodinou ve venkovním stanu. 
Rychle se představit, vyměnit pár vět, možná si předat 
vizitku a pokračovat zase dál. V tom spočívalo ranní 
síťování patnácti odvážlivců. Průvodkyněmi jim byly 
dámy z coworkingového prostoru Impact Hub Praha. 
Doufáme, že se zúčastněným nové kontakty budou 
hodit!
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Síťování, aneb 
speednetworking
ve spolupráci s Impact Hub Praha

Hned ráno od devíti hodin jsme si vyslechli aktuální 
informace z příprav operačních programů evropských 
strukturálních fondů pro nadcházející programovací 
období. Eva Gebauerová z pražského Eurocentra se 
statečně utkala se zvídavými dotazy neziskovek. Doz-
věděli jsme se o sloučení regionálních operačních pro-
gramů do jednoho integrovaného, a také o vzniku jed-
notného zadávacího portálu ISKP.

O operačních programech 
evropských strukturálních 
fondů v období 2014–2020
ve spolupráci s Eurocentrem Praha

#NGOmarket

Tématu udržitelného rozvoje se věnovalo Develop-
ment Coffee, diskuze pořádaná organizací Siriri. O vizi 
budoucího vývoje debatoval například Petr Lebeda, 
zakladatel a ředitel analytického centra Glopolis, Pavel 
Šremer – ekolog, někdejší disident a zakládající člen 
Společnosti pro trvale udržitelný život, nebo Pavel Přibyl 
– ředitel FoRSu – českého fóra pro rozvojovou spoluprá-
ci. 

Development Coffee: Kam po 
roce 2015?

Od jedenácti hodin se NGO Market otevřel také pro veřejnost. 
Vystavovatelé se návštěvníkům prezentovali nejen na svých 

stáncích, ale také v rámci bohatého doprovodného programu. 

Více fotografií z NGO Marketu 2015 naleznete ZDE.

http://www.forum2000.cz/cz/projekty/ngomarket/ngo-2015/
http://www.facebook.com/ngomarket
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Elektronicka-zadost/Edukacni-videa
http://www.forum2000.cz/cz/projekty/ngomarket/ngo-2015/fotogalierie/
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Odpoledne se v místnosti Evropa sešli zástupci firemních 
CSR oddělení, nadací a neziskovek a probírali, podle 
jakých kritérií vybírat spolehlivou neziskovku. Prezident 
AVPO ČR Marek Šedivý nejprve představil metodu hod-
nocení spolehlivosti, kterou AVPO při certifikaci používá. 
O své zkušenosti a pohled na věc se také podělila Jitka 
Heřmanová, ředitelka Nadace O2, Ondřej Šuch, manažer 
Nadace ČEZ a Hana Šilhánová, ředitelka Nadace roz-
voje občanské společnosti. Z pozice představitele po-
suzované neziskovky promluvil Michal Prager, ředitel 
obecně prospěšné organizace Pestrá společnost. Deba-
tu moderoval Václav Sochor ze společnosti Bison & Rose.

Kulatý stůl: Jak vybrat 
spolehlivou neziskovku?
ve spolupráci s Asociací veřejně prospěšných 
organizací České republiky

Uprostřed výstavního sálu na takzvaném Náměstíčku, 
jste si mohli všimnout natažené sítě s dobrovolnickými 
inzeráty. Stejně jako v uplynulých letech také letos 
pro vás pořadatelé spolu s organizací Hestia připravi-
li dobrovolnické centrum, kde se návštěvníci mohli 
dozvědět o aktuálních nabídkách dobrovolnictví mezi 
vystavovateli, nebo si nechat vymyslet od odborníků 
ideální dobrovolnickou pozici na míru. 

Dobrovolnické centrum

Soutěž o nejlepší 
crowdfundingovou kampaň s 
Nadací Vodafone

Možná jste si všimli vyzdobených flipchartů na 
Náměstíčku a přemýšleli, co se tam vlastně odehrává. 
Jednalo se o soutěž ve spolupráci s portálem HitHit.cz a 
pod patronací Nadace Vodafone na téma nejlepší crowd-
fundingové kampaně. Registrovaní soutěžící si vyzdo-
bili svůj flipchart, na kterém prezentovali hypotetický 
projekt a následně se ucházeli o podporu návštěvníků, 
vyjádřenou umístěním barevných lepítek. Cílem této 
soutěže bylo vyzkoušet si crowdfunding nanečisto, zato 
doslova na vlastní kůži. Vítězi, který obdržel hodnotné 
ceny od Nadace Vodafone, srdečně gratulujeme.

http://www.forum2000.cz/cz/projekty/ngomarket/ngo-2015/
http://www.facebook.com/ngomarket


DĚKUJEME PARTNERŮM NGO MARKETU ZA PODPORU

Hlavní partner:

Partneři:

CSR Partneři:

Mediální Partneři:
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NGO Market pořádá:

http://www.forum2000.cz/cz/projekty/ngomarket/ngo-2015/
http://www.facebook.com/ngomarket

