DOPIS OD DIALOGU CB 								

LISTOPAD 2016

Vážení členové spolku,
dovolujeme si vás touto formou informovat o aktivitách, které nyní připravujeme,
projektech, které realizujeme, možnostech školení, poradenství a vzdělávání, které se na
vás v blízké době „chystají“. Věříme, že pravidelný měsíční report bude pro vás přehlednou a
přijatelnou komunikační formou, kterou vám nabídneme vše, co považujeme za prospěšné
a nápomocné pro vaši další práci. Těšíme se na spolupráci a brzká setkání.
Za celý tým DialogCB
Dana Kalistová

• Očekávaná Manažerská akademie pro neziskový sektor, na kterou už je mnoho z vás
přihlášeno, začíná dostávat jasnější obrysy. Studijním dnem byl zvolen čtvrtek odpoledne,
výuka bude probíhat 1krát za 14 dní. Semestr začne již začátkem února, končit bude
v červnu, za tuto dobu se uskuteční celkem 10 setkání. O podrobném rozvrhu vás
budeme informovat v prosincovém dopisu.
• V letošním roce se spolek DialogCB stal partnerem projektu www.burzafilantropie.cz,
který se bude pilotně rozjíždět i v Jihočeském kraji. Jedná se o projekt, který vám nabídne
možnost setkat se s donátory, a to jak z veřejného, tak i soukromého sektoru. Budete moci
prezentovat svojí činnost s cílem získat užitečné kontakty a možná i finanční podporu.
Celý systém a možnost vašeho zapojení bude postupně představován na seminářích,
které budeme včas avizovat.
• DialogCB zahájil 1. září 2016 činnost Materiální banky CB, která má být pro nás a naše
uživatele dalším zdrojem nefinanční pomoci. Můžeme aktuálně nějak pomoci nebo máte
nápad jak banku „obohatit“? První sklad s jednoduchou dílnou je na adrese: Riegrova 51,
České Budějovice
• 13. 12. 2016 proběhne 1. z cyklu seminářů: Jak žít s projektem a nezbláznit se? Tentokrát
s podtextem: Jak napsat projektovou žádost. Více informací v přiložené pozvánce.
• V rámci projektu The Way - cesta k efektivnějším sociálním službám na
Českobudějovicku, který DialogCB začal realizovat od října 2016, se pro členy spolku
bude nabízet bezplatné poradenství pro dotace z ESF, také z OPZ a IROP. Tato aktivita
bude zahrnovat i podporu při sestavení individuálních dotačních plánů pro zapojené
členy. V první fázi realizace projektu se uskuteční individuální schůzky, na kterých
budeme zjišťovat aktuální potřeby vašich organizací.

