PLATFORMA ROZVOJE NNO mapuje legislativní a daňové překážky
Platforma rozvoje NNO PROSEKÁVÁ NEZISKOVKÁM CESTU DŽUNGLÍ ZÁKONŮ A
PRAVIDEL
Praha, 20. ledna 2017 - Platforma rozvoje NNO (nestátních neziskových organizací)
uspořádala první letošní setkání své expertní skupiny. Úkolem bylo shromáždit legislativní,
daňové a účetní překážky, se kterými se organizace občanského sektoru potýkají od
nástupu platnosti nového občanského zákoníku.
Odborníci a odbornice v daných oblastech, tvoří expertní skupinu: Lenka Deverová, Roman
Haken, Radek Hanačík, Petr Pajas, Jolana Turnerová a David Záhumenský, mapovali
zásadní témata a kauzy, kterým se bude Platforma věnovat v následujícím období. Společně
s dalšími členy Platformy mají v plánu vytvořit přehledného průvodce právními a finančními
povinnostmi, které jsou pro většinu neziskových organizací závazné.
Platforma má v každém kraji své regionální zástupce. Těm mohou lidé z neziskovek přímo
sdělit právní či daňové problémy, se kterými si neví rady. Nebo mohou své podněty zaslat
elektronicky. Na webu Platformy rozvoje NNO najdou již nyní odpovědi na řadu častých
dotazů. Podle členů expertního týmu je osvěta více než potřebná, protože v současné době
má o svých povinnostech povědomí jen malé procento organizací.
„Jak řádně postupovat při zadávání veřejných zakázek nebo na co si dát pozor v případě,
když zapsaný spolek hodlá založit sociální podnik, s tím si neziskové organizace často neví
rady. Jsme v častém kontaktu s jejich managementem a víme, že řeší téměř identické
problémy.
Rozhodli jsme se na tyto jejich potřeby reagovat systémově a založili jsme Platformu rozvoje
NNO, kde najdou odpovědi na své časté dotazy“, vysvětluje Jolana Turnerová, ředitelka
Spiralis.

Platforma rozvoje NNO, kterou v roce 2015 založil Spiralis, tvoří tzv. hřiště, kde se předávají a sdílejí
zásadní informace a odehrávají se důležitá “utkání a turnaje” s cílem nastavit pro fungování
neziskovek ty nejlepší podmínky k realizování jejich veřejně prospěšných aktivit. Do činnosti
Platformy se zapojují nejen manažeři neziskových organizací, ale také zástupci veřejných a státních
institucí, lídři z byznysu a experti na řízení, legislativu a finance.
Více informaci: platformanno.weebly.com a www.spiralis.cz.
Kontakt pro média: Miriam Vránová, 730 517 835, vranovam@spiralis-os.cz

Činnost Platformy rozvoje NNO je podpořena z Evropského sociálního fondu.
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