ZPRÁVA O ČINNOSTI
KOUS Vysočina, z.s.
2017

Činnost KOUS Vysočina, z. s.

POČET ČLENSKÝCH
ORGANIZACÍ:

probíhala prostřednictvím 1 zaměstnance (pracovní smlouva,
0,45 úvazku, asistentky mimořádné podpory (DPP, 300 hodin
ročně), externí účetní (DPP, 150 hodin ročně),
PR pracovníka (DPČ, hrazen z jiného projektu), FR a koordinátora
Burzy filantropie (DPČ, hrazeno z jiného projektu) a členů Výkonné
rady KOUS Vysočina (dobrovolníci, propláceno pouze cestovné
v rámci aktivit KOUS Vysočina).
Hlavní činností spolku je poskytování poradenské, informační
a vzdělávací činnosti pro NNO v Kraji Vysočina.

Činnost spolku obsahuje tyto aktivity:
pořádání pravidelných setkání zástupců sekcí (výkonná rada
KOUS Vysočina z. s )
naplňování Dohody o spolupráci podepsané mezi KOUS
Vysočina, z. s. a Krajem Vysočina

155

rozšíření či zachování členské základny spolku a tím zlepšit
pozici pro vyjednávání a komunikaci se samosprávami obcí,
měst a kraje
zajistění účasti zástupců KOUS Vysočina, z. s. na jednáních
ustanovených pracovních skupin kraje
aktivní spolupráce se zástupci Kraje Vysočina na řešení
aktuálních problémů i při přípravě a realizaci strategických
dokumentů
zajistění informačního servisu pro jednotlivé NNO
prostřednictvím www.kous.cz (včetně aktualizací),
prostřednictvím zpravodaje a prostřednictvím kanceláře
s pravidelnými úředními hodinami
administrativní a technické zajistění zprostředkování Mimořádné
podpory NNO mimo grantové programy Kraje Vysočina členským
NNO
aktivní koordinování propagace členských neziskových
organizací a neziskového sektoru jako celku (zejména
prostřednictvím www.kous.cz a zpravodaje)
zajistění vzdělávání pro pracovníky a členy NNO na základě
poptávky

Jak jsme plnili cíle spolku:
1. Informační servis
Informační servis pro jednotlivé NNO zajišťujeme
prostřednictvím www.kous.cz (včetně aktualizací), e-mailových
rozesílek, dále prostřednictvím zpravodaje a samozřejmostí jsou
osobní setkání.
2. podpora při řešení problémů NNO
Poradenství zejména v oblasti práva, účetnictví, PR a FR probíhalo
průběžně po celý rok.
3. Propagace neziskového sektoru
Cílem této dlouhodobé aktivity je propagace činnosti členských
neziskových organizací a neziskového sektoru jako celku.
Zajišťujeme jej zejména prostřednictvím www.kous.cz, sociální sítě
Facebook a spolkového zpravodaje.
4. Pravidelná setkání zástupců sekcí
Pravidelná setkání probíhají na úrovni výkonné rady, pracovních
skupin a dle potřeby se schází také jednotlivé oborové sekce.
5. Členská základna
Péče o členskou základnu a její rozšiřování nám pomáhá
zlepšit pozici pro vyjednávání a komunikaci se samosprávami obcí,
měst a kraje.
K 31. 12. 2017 máme 155 členských organizací.
6. Zastupování NNO
Cílem této aktivity bylo zajistit zastupování NNO v jednotlivých
krajských a republikových grémiích.
7. Zprostředkování Mimořádné podpory NNO
Cílem této aktivity je administrativně a technicky zajistit
zprostředkování Mimořádné podpory NNO mimo grantové programy
Kraje Vysočina členským NNO.

Poděkování

8. Vzdělávání pro pracovníky a členy NNO
V roce 2017 se uskutečnilo celkem 21 vzdělávacích aktivit,
seminářů a workshopů. Uspořádali jsme konferenci na téma
sociálního podnikání. Po vzdělávacích akcích v kraji je veliká
poptávka.
9. Burza filantropie
Uspořádali jsme ve spolupráci s KONEP Pardubice pilotní a jednu
ostrou Burzu filantropie v Jihlavě. V rámci této aktivity probíhají
rovněž vzdělávací akce.
Celkové náklady na uspořádání Burzy filantropie činily 395.250 Kč.
Zúčastněné NNO získaly od donátorů na své projekty celkem
236.000 Kč.
10. Spolupráce se zástupci Kraje Vysočina
Cílem tohoto výstupu je aktivní spolupráce se zástupci Kraje
Vysočina na řešení aktuálních problémů v oblasti NNO
a při přípravě a realizaci strategických dokumentů.
11. Naplňování dohody o spolupráci
Cílem této aktivity je naplňovat Dohodu o spolupráci podepsanou
mezi KOUS Vysočina a Krajem Vysočina. Naplňování této dohody
se prolíná celou činností spolku KOUS Vysočina. Činnost KOUSu
probíhá v souladu s touto dohodou.
12. Spolupráce NNO v kraji
Zde výtečně funguje pracovní skupina pro dobrovolnictví, která
funguje v rámci KOUS Vysočina. Pracovní skupina sdružuje
všechna dobrovolnická centra a organizace s akreditovanými
dobrovolnickými programy v Kraji Vysočina. Zástupci těchto
organizací se navzájem podporují, sdílí informace a zkušenosti.
Pracovní skupina se schází podle potřeby.
V roce 2017 pracovala intenzivně na tvorbě metodické příručky pro
dobrovolnická centra. Tato bude vydána v roce 2018 a bude sloužit
pro činnost dobrovolnických center v Kraji Vysočina i mimo něj.

