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Vážení přátelé,
blíží se 19. ročník veletrhu neziskových organizací NGO Market 2018.
Po loňské „plnoletosti“ se tento mimořádný projekt Nadace Forum
2000 přehoupl do fáze dospělého zrání.
Veletrhu se daří a roste. Máme neobyčejnou radost z toho, že je
o NGO Market utěšený zájem. Kapacitu výstavní plochy se podařilo
naplnit za necelé čtyři týdny. Díky mimořádnému zájmu neziskovek
se zaplnila i čekací listina, což nás vedlo k tomu, abychom letos
přistoupili k rozšíření výstavní plochy na obě galerie veletržního sálu.
Doprovodný program „sletu“ neziskovek se ve Foru Karlín ustálil
na uzavřeném programu pro samotné vystavovatele a sérii
školení, projekcí a přednášek pro širokou veřejnost ve spolupráci
s Nadací Neziskovky.cz a nejrůznějšími partnery. Dveře Fora Karlín
se návštěvníkům otevřou v 10:30 hod. Více informací o zahájení
veletrhu najdete na další straně.
Téma letošního ročníku se nese ve znamení „Příběhů občanské
společnosti“. Jsme totiž přesvědčeni, že činnost každé nevládní
organizace provázejí příběhy reálných lidí, kterým práce neziskovek
změnila život k lepšímu. Dokumentují to videa, která s vystavovateli
sdílíme a podtrhujeme tak jejich nenahraditelnou práci.
Přijďte se přesvědčit na vlastní oči a uši. Vstup je tradičně na všechny
části veletrhu zdarma. Těšíme se na setkání s Vámi 11. dubna!

Tomáš Bouška,
koordinátor NGO Marketu 2018
ngomarket.cz
facebook.com/www.ngomarket.cz
Nadace Forum 2000, Pohořelec 6, 118 00 Praha 1
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Veletrh zahájí Jaroslav Dušek
a Denis Szalbot

Videopříběhy občanské
společnosti

NGO Market 2018 zahájí herec Jaroslav Dušek
vernisáží výstavy obrazů autistických umělců
s názvem „Svět jinýma očima“. Milovníci hudby
jistě ocení klavírní vystoupení úspěšného českého
pianisty s Aspergerovým syndromem Denise Szalbota.
Následně se účinkující přesunou do spontánního
průvodu veletržní plochou. Vernisáž proběhne
11. dubna v 11:04 v chill-out zóně ve 2. patře Fora
Karlín. Návštěvníky budeme vpouštět od 10:30 hod.
Prostory nejsou nafukovací, proto doporučujeme
dorazit na slavnostní zahájení veletrhu včas.

Jak už jsme prozradili v lednu, téma NGO Marketu 2018
zní „Příběhy občanské společnosti“. I proto je letošní zvací
kampaň protkána silnými lidskými příběhy, kterým
nevládky pomohly změnit život k lepšímu. Na našem
webu i na našem Facebookovém profilu postupně
naleznete na tři desítky videí, které práci nevládních
neziskových organizací dokumentují.

Neziskovky a informační válka

Festival demokracie
5.-11. října 2018
Přidejte se svou akcí do Festivalu demokracie,
doprovodného programu konference Forum 2000.
V rámci festivalu probíhají diskuze, výstavy, projekce,
koncerty či představení. Organizátorem může být
neziskovka, spolek, škola či občanská iniciativa. Posláním
festivalu je inspirovat veřejnou diskuzi o odpovědnosti
za společnost a o světě, ve kterém chceme žít. Akce
registrujte do 30. května 2018. Více informací je zde.
Festival demokracie – Mluvme spolu!

Ve spolupráci s Mezinárodním visegrádským fondem,
Nadací Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji,
Political Capital, Ambasádou USA a Slovenským
inštitútom pre bezpečnostnú politiku na veletrhu
vystoupí experti na téma informační války, mediálních
manipulací a post-faktickou dobu. Zaměří se na roli
neziskových organizací při boji s těmito novodobými
fenomény, které zdaleka nepostihují jen svět
médií, korporací nebo státních organizací. Diskuze
v angličtině proběhne v rámci doprovodného programu
od15:00 do 16:50 hod. Registrace není nutná.

Anketa
Doprovodný program veletrhu tradičně doplní samotní
vystavovatelé, kteří své příspěvky v podobě workshopů,
prezentací a projektových debat nominovali při
registraci na NGO Market 2018. O tom, která akce bude
nakonec do programu oficiálně zařazena, rozhodne
anketní hlasování na Facebooku NGO Marketu.
V nejbližších dnech zde uveřejníme všechny nominované
akce a deset nejatraktivnějších, na které ukážete, na
veletrhu skutečně proběhnou. Každý hlas se počítá, tedy
neváhejte a hlasujte!

ngomarket.cz
facebook.com/www.ngomarket.cz
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Neziskovky realizují přes třetinu projektů OPZ
Mezi vystavovateli NGO Marketu letos najdete jako již tradičně stánek Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV),
řídicího orgánu Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Většina peněz z rozpočtu programu ve výši 67 miliard
korun je již přidělena na jednotlivé projekty. Jejich realizátory jsou často právě neziskové organice.

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
Programové období 2014–2020 je za svou polovinou.
Znamená to, že řada projektů, které pomáhají potřebným,
již běží a některé už budou pomalu končit. Začátkem
tohoto roku přesáhl počet podpořených projektů 3 700.
Z nich zhruba 1 500, tedy víc než třetinu, realizují obecně
prospěšné organizace, spolky, nadace a nadační fondy,
ústavy nebo charity. Na jejich projekty jde z OPZ více než
6 miliard korun.
Prostřednictvím těchto projektů jsou podporováni
lidé, kteří jsou znevýhodněni na trhu práce – ať už
kvůli zdravotnímu postižení, vyššímu věku, nízkému
vzdělání, trestní minulosti nebo třeba jen proto, že
kvůli péči o malé děti nebo své blízké na nějakou
dobu z pracovního kolotoče vypadli. Nejčastěji jde
o rekvalifikace, pracovní poradenství, motivační kurzy,
nácvik pracovních pohovorů nebo prohloubení znalostí
v oblasti IT.

Další oblast podpory směřuje do sociálního začleňování. V
Česku lze stále najít pozůstatky nevyhovující ústavní péče
z minulého století. Projekty OPZ proto podporují jejich
transformaci na přívětivější bydlení komunitního typu,
ale také integraci jejich klientů na trh práce. Jiné projekty
pomáhají vrátit se zpátky do běžného života lidem s
duševním onemocněním. V neposlední řadě peníze z
OPZ přispívají k lepšímu životu v sociálně vyloučených
lokalitách – díky nim mohou sociální pracovníci pracovat
s mladými lidmi v nízkoprahových centrech, fungují
protidluhová poradenství nebo asistenti prevence
kriminality.
Výčet pomoci není zdaleka konečný. Pokud vás zajímají
konkrétní příklady, podívejte se na webové stránky
www.esfcr.cz do sekce Příběhy. Najdete tam skutečné
lidi, kterým účast v projektech OPZ změnila život
k lepšímu.

Co můžete konzultovat na
stánku MPSV
Žadatel o dotaci
• projektové záměry
• vyhlášené i připravované výzvy pro předkládání
projektových žádostí
Veřejnost
• obecné informace o OPZ
• aktuální nabídku volných pracovních a služebních
míst na MPSV
• možnost zapojení do projektů

ngomarket.cz
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DĚKUJEME ZA PODPORU NGO MARKETU
Hlavní partneři Nadace Forum 2000

Hlavní partneři projektu

Partneři projektu

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Podporovatelé projektu
Městská část
Praha 8

OSMIČKA
pro rodinu

Hlavní mediální partner projektu

Mediální partneři projektu

Atlas Česka
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