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Projekty o.s. Lata byly v roce 2011-2012 podpořeny Ministerstvem práce a sociálních věcí; Ministerstvem vnitra; Magistrátem 

hl.m. Prahy; Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy; MČ Praha 1; MČ Praha 2; MČ Praha 3; MČ Praha 4; MČ Praha 6; 
MČ Praha 8; MČ Praha 10; MČ Praha 11; MČ Praha 13; MČ Praha 14; Nadací člověk člověku; Nadací Táta a Máma; Nadací 

Vodafone; Siemens s.r.o.; Nadačním fondem Albert; společnostmi Henkel a Albert – Není nám to jedno;  
NMS Market Research s.r.o.; I.S.C. Sports s.r.o. 

Další formy podpory Latě poskytují: creovision s.r.o.;  galerie DOX;  Divadlo v Dlouhé; penzion Fontána ve Svitavách; BIO OKO; 
Pražské věže - ABL FM Services a.s.; kino Aero; Palác Lucerna a turistický portál ČR www.CZeCOT.com; Friends Coffee 

House; tvůrčí kavárna Vypálené Koťátko; Restaurace Austria; Bobová dráha Prosek; Lanové centrum Hostivař; AquaDream 
Barrandov; Muzeum pražských pověstí a strašidel; TEMPISH s.r.o. a další. 

Všem za jejich podporu velmi děkujeme. 

 

Informace NGO Market 

NGO Market 

13. veletrh neziskovek 
11. května 2012, Národní technická knihovna, Praha 

  
13. veletrh neziskových organizací se uskuteční v pátek 11. května 2012 v Národní 
technické knihovně v Praze. Návštěvníky letos přivítá téměř 200 organizací z celé 
České republiky i ze zahraničí, které představí svou činnost a témata, jimž se věnují. 
Veletrh organizuje Nadace Forum 2000 ve spolupráci s Městskou částí Praha 6.  
  
Je jedno, zda se chcete stát dobrovolníkem, poznat „svět neziskovek“, dozvědět se 
víc o společnosti, v níž žijete, nebo si „jen“ užít den plný zábavy a nakoupit dárky pro 
své blízké, na veletrhu se nudit nebudete. Výstavní stánky po celý den doplní 
množství doprovodných akcí. Těšit se můžete na tradiční workshopy, praktické 
ukázky, hudbu, dobrovolnickou burzu a mnohé další aktivity. 
  
Zvláštní pozornost bude letos věnována tématu aktivního stárnutí a solidarity mezi 
generacemi, kterému patří také Evropský rok 2012. 
  
Pátek je tradičním dnem konání veletrhu, letos to však bude poprvé pátek májový, a 
proto se připravuje také mnoho venkovních aktivit. Velkou novinkou jsou projekce 
dokumentárních filmů s tematikou občanské společnosti, které budou probíhat 
v Ballingově sálu.   
  
Pracovní část veletrhu se zaměří na prohloubení spolupráce mezi neziskovými 
organizacemi a firmami. Cílem je posílit strategický přístup k partnerství, vzájemnou 
komunikaci a otevřenost.  
 

http://www.techlib.cz/cs/
http://www.techlib.cz/cs/
http://www.forum2000.cz/redirect.php?id=200015154&lang=10000001
http://www.praha6.cz/
http://www.forum2000.cz/redirect.php?id=200015099&lang=10000001
http://www.forum2000.cz/redirect.php?id=200015099&lang=10000001

