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Vážení přátelé,
ve středu 10. dubna se ve Foru Karlín uskuteční jubilejní,
již 20. ročník NGO Marketu. V tomto vydání veletržního
newsletteru naleznete podrobnější informace k programu
i logistice celé akce. Přinášíme také zákres výstavní plochy,
umístění jednotlivých stánků i orientační systém. Věříme, že
Vám budou tyto souhrnné informace k užitku a pomohou
plynulému chodu celé expozice.
Téma letošního ročníku se nese ve znamení oslav 20 let
společného prožívání příběhů občanské společnosti. Přijďte
s námi ochutnat, co jsme si za ta léta společně “upekli”.
Střípky zajímavých příběhů dokumentují videa neziskových
organizací, osobností a aktivních jednotlivců, kteří se do naší
narozeninové kampaně zapojili.
Vše můžete zhlédnout na FB stránce NGO Marketu.
Rádi bychom u příležitosti našeho výročí speciálně poděkovali
všem partnerům, podporovatelům a dobrovolníkům, kteří
nám v uplynulých 20 letech pomohli a stále pomáhají
s realizací NGO Marketu.
Vstup na veletrh je jako vždy zdarma!
Těšíme se na inspirativní setkání s Vámi a přejeme všem
obohacující zážitek!
Kristýna Syslová,
koordinátorka NGO Marketu 2019
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Doprovodný program

Harmonogram

Připravili jsme pro Vás přes dva tucty
doprovodných akcí, od slavnostního
zahájení se známou zpěvačkou Tonyou
Graves, přes výstavu komiksů, křest knihy
o domškoláctví až po vystoupení dětského
sboru či malých harfenistek, SWAPování,
vzdušnou akrobacii a seniorskou módní
přehlídku.

6:00 – 9:00
Registrace vystavovatelů a příprava
prezentačních stánků
9:30 – 10:30
Program pro zástupce vystavujících
neziskových organizací
10:30
Otevření budovy pro veřejnost
11:00
Oficiální zahájení veletrhu
11:00 – 19:00
Veletrh je přístupný široké veřejnosti
a probíhá paralelní doprovodný program

Chybět nebude ani dobrovolnické centrum,
chillout zóna s hydroponickým projektem

od Paralelní Polis, mezigenerační dílna
s pohádkovými babičkami a dědečky,
či skvělé občerstvení od kaváren Bílá
vrána, Tichá kavárna, Tibetského stánku
a pivovaru Frajer.
Těšit se můžete i na Rastafari reggae party
s DJ Kayou. Kompletní program všech
doprovodných akcí letošního NGO Marketu
naleznete na našem webu.

Naše tipy:
Jste fungující neziskovka nebo sociální
podnik? Máte nápad, který chcete uvést do
života? V rámci workshopu České spořitelny
a Nadace České spořitelny Udržitelné
cesty k pozitivnímu dopadu, který se
uskuteční v místnosti A od 14.00 hod.,
vám představíme akcelerační programy
Social Impact Award, Impact First a FRIN,
které se zaměřují na rozvoj organizací
v oblasti společensky prospěšného
podnikání a fundraisingu ze soukromých
zdrojů. Programy nabízejí mentoring,
kontakty, učení se praxí a sdílení know how.
Představíme vám také Akademii Sociálního
bankovnictví a možnosti financování šité na
míru neziskovému sektoru. Workshopem
vás provedou Taťána Plecháčková (Česká
spořitelna), Kristína Fousová (Impact Hub)
a Jan Kroupa (České centrum fundraisingu).
Jak komunikovat, rozvíjet a motivovat
tým v neziskovém sektoru? Přijďte se
podívat na workshop s koučkou Juwanou
Jenkins. Workshop vznikl ve spolupráci
s Velvyslanectvím USA v Praze a bude
tlumočen z angličtiny do češtiny.

Jaká úskalí s sebou nese opuštění
ústavní péče? V roce 2019 spouští spolek
Mimo domov za podpory Laboratoře
Nadace Vodafone inovativní projekt
Inkubátor Dospělým ze dne na den. Po
vzoru podnikatelských inkubátorů, které
podporují mladé firmy na startu, tyto
Inkubátory budou podporovat mladé
lidi na rozcestí mezi dětským domovem
a samostatným životem. Přijďte si
poslechnout více na NGO Market.

Zajímá vás problematika mezinárodních
grantů? Rádi byste se o jejich fungování
dozvěděli více? Nebo již máte s nějakým
zkušenost a jste ochotni ji sdílet? Jak se na
problematiku dívají poskytovatelé těchto
grantů? Přijďte s námi diskutovat na panel
podpořený Mezinárodním visegrádským
fondem, na kterém se budeme zabývat
financováním mezinárodních neziskových
konsorcií, motivací dárců i hlavními
nástrahami, kterým zapojené neziskovky
čelí. Debata proběhne v anglickém jazyce
bez tlumočení.

Za několik týdnů půjdeme k volbám do
Evropského parlamentu. Zajímá vás, kdo
do nich kandiduje? Navštivte panelovou
diskuzi kandidátů evropských voleb
vzešlých z organizací občanské společnosti:
Zuzana Brzobohatá (ČSSD), Roman Haken
(LES), Ondřej Krutílek (nestraník, ODS),
Radka Maxová (ANO), Mikuláš Peksa (Piráti).
Moderuje Vladimír Bartovic (EUROPEUM/
DEMAS). Debata vznikla ve spolupráci
s Asociací pro podporu demokracie
a lidských práv (DEMAS).
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Nadace Friedricha Naumanna:
Podporujeme svobodu, vzdělání a neotřelé myšlenky
Představuje se německá liberální nadace Friedricha Naumanna. Jsme otevření novým nápadům a nikdy
neodmítneme podpořit originální myšlenku. Podporujeme finančně i logisticky projekty podporující
svobodu ve všech jejích podobách. Nově nabízíme také granty pro mladé a talentované studenty, kteří se
touží podívat do zahraničí.
Pomáháme mladým profesionálům do zahraničí
Nadace nově představuje iniciativu na podporu mladých talentů, kteří
se touží dále rozvíjet v zahraničí. Nezáleží na věku, univerzitě ani zemi
původu. Přihlásit se můžou mladí profesionálové ze všech oborů a
podpora talentů platí pro všechny německé vysoké školy. V současnosti
je v programu zapojených přes 850 studentů z celého světa.
Ve Friedrich Naumann Foundation for Freedom se
snažíme dělat věci jinak. Věříme v přátelskou, otevřenou
a neformální spolupráci. Jako liberálové věříme ve svobodu
jako nejvyšší hodnotu a proto také dáváme partnerům
maximální volnost v realizaci projektů. Zároveň jsme ale
vždy připraveni nabídnout pomocnou ruku.
Podporujeme desítky nejrůznějších projektů, od malých
regionálních debat až po velké mezinárodní konference.
Rozmanitost je pro nás důležitá. Mezi naše partnery
patří mladé studentské organizace i zavedené a vážené
instituce. Vydáváme odborné publikace v různých jazycích.
Zajímáme se o celou řadu témat od moderních technologií,
přes podporu civilní společnosti, až po vzdělávání. A hlavně,
jsme vždy otevření novým a originálním myšlenkám.

Důležité pro nás je sdílení stejných myšlenek. Hledáme lidi, kteří jsou
motivovaní, ví co chtějí a jsou připravení převzít zodpovědnost nejen za
sebe a své vzdělání, ale také přiložit ruku k dílu při šíření hodnot svobody,
tolerance a demokracie. Předpokladem je rovněž základní znalost
němčiny.
V kontaktu s námi můžete zůstat i po ukončení studia. S podporou
nadace vznikla i široká síť bývalých absolventů, kteří se vzájemně
podporují v dalším kariérním rozvoji. Kdo se jednou stane členem naší
liberální rodiny, zůstane jím navždycky. :)
Více o našem programu pro mladé talenty se můžete dozvědět zde.
Pokud chcete naše aktivity dále sledovat, či se dozvědět více, určitě
prozkoumejte náš Twitter či Facebookovou stránku.

Existuje nespočetné množství způsobů, jakým pomáháme našim partnerům v jejich práci. Na podzim každého roku otevíráme výběrové
řízení a přijímáme návrhy nových i zavedených projektů. Ty ještě před Vánoci pečlivě vyhodnotíme a v půlce prosince posíláme těm
úspěšným předčasný vánoční dárek: potvrzení, že právě
jejich nápad byl vybrán a dostane podporu naší nadace.
Nadace Friedricha Naumanna působí po celém světě, naše
regionální pražská kancelář zodpovídá za osm zemí ve
střední Evropě a Pobaltí. Tahle unikátní kombinace nám
dává možnost propojovat odborníky nejen z nejrůznějších
odvětví, ale také z nejrůznějších zemí. V případě zájmu vám
velmi rádi pomůžeme sehnat zahraničního odborníka pro
vaše projekty či na váš projekt upozornit partnery zabývající
se podobným tématem v jiné zemi. Jde nám konec konců
všem o stejnou věc: stabilní, prosperující a svobodnou
Evropu ctící hodnoty demokracie a lidských práv.

Jedním z projektů, které Nadace Friedricha Naumanna hrdě podporuje,
je také výroční konference Forum 2000.
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Výstavní prostory
Čísla stánků jednotlivých vystavovatelů naleznete na našem webu v sekci „Vystavující organizace“.
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DĚKUJEME ZA PODPORU NGO MARKETU
Hlavní partneři projektu

Partneři projektu

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

YVENTECH

Podporovatelé projektu

Hlavní mediální partner projektu

Mediální partneři projektu
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