Tisková zpráva, dne 27. listopadu 2018
6. ročník ocenění NEZISKOVKA ROKU zná vítěze
Již šestým rokem udělovala Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) slavící letos 25 let existence
společně s partnery ocenění NEZISKOVKA ROKU. Během včerejšího slavnostního večera v pražském
Divadle Archa převzaly prestižní titul a tradiční trofej ve tvaru hranolu z optického skla neziskové
organizace ve čtyřech kategoriích (malá, střední a velká organizace, Cena veřejnosti).
Titul Malá neziskovka si odnesl spolek Kamarádi ze středočeského Stochova.
Titul Střední neziskovka získala organizace Debra z Brna.
Titul Velká neziskovka obdrželo centrum Modré dveře se sídlem v Kostelci nad Černými lesy.
Cenu veřejnosti si letos odnesla organizace Post Belum, o.p.s., získala 913 hlasů z celkového počtu
2675.
Všechny oceněné organizace si odnesly trofej, finanční odměnu a věcné dary od podporovatelů akce.
Vítěz Ceny veřejnosti navíc obdržel poukazy na kurzy na portálu Seduo.cz firmy LMC, která je jeho
provozovatelem. Další poukazy na kurzy na Seduo.cz směřovaly také do rukou organizací OZP
Akademie z.ú. (2. místo kategorie Malá neziskovka) a Líska, z.s. (3. místo v kategorii Malá neziskovka).
Seznam organizací a jejich pořadí naleznete v příloze.
Jana Vožechová, ředitelka NROS, vysvětluje: „Máme velkou radost, že se nám podařilo zorganizovat
už šestý ročník. Za to patří opravdu velký dík partnerům. A ještě větší z toho, že se nám přihlásily
dokonce některé neziskovky opakovaně. Letos slavíme 25. výročí založení Nadace a zájem neziskových
organizací stále více se profesionalizovat a zdokonalovat se nás velmi těší.“
Ocenění NEZISKOVKA ROKU je jeden z nejvhodnějších způsobů, jak zviditelnit profesionálně řízené
neziskovky, představit příklady dobré praxe ostatním a ukázat na kvalitu jejich práce.
Tyto prestižní ceny pro profesionálně vedené neziskové organizace uděluje NROS na základě vlastní
vyvinuté metodiky „Zdravého organizačního řízení“©.
Ocenění NEZISKOVKA ROKU 2018 podporují: hlavní partner Skupina ČEZ a partneři Česká spořitelna,
Plzeňský Prazdroj a.s., Nadace Preciosa a Divadlo Archa. Mediálním partnerem ocenění je Český
rozhlas Radiožurnál, Právo a Nadace neziskovky.cz.
Více informací naleznete na www.neziskovkaroku.cz a www.nros.cz .
Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) slaví 25 let existence. Patří k největším a
nejstabilnějším grantujícím nadacím v České republice. Jejím dlouhodobým posláním je poskytování
pomoci tam, kde je pomoc potřeba. Od svého založení úspěšně podpořila více než 7 000 projektů
částkou přesahující 1,8 miliardy korun. Nadační příspěvky poskytuje z grantových programů
pocházejících ze zdrojů Evropského hospodářského prostoru, ale i z individuálních či firemních zdrojů.
Veškeré dostupné informace k projektu NEZISKOVKA ROKU naleznete na www.neziskovkaroku.cz
a www.nros.cz.
Děkujeme za vaši podporu, vaše Nadace rozvoje občanské společnosti NROS.

