
 

 

Tisková zpráva, 5. dubna 2017, Praha 

V Praze se uskuteční již 18. ročník největšího veletrhu neziskových organizací ve střední 
Evropě NGO Market 2017 

Nadace Forum 2000 pořádá 12. dubna 2017 od 10:00 hodin v prostorách Forum Karlín již 18. 
ročník veletrhu neziskových organizací NGO Market, na kterém se letos sejde na 220 
vystavujících neziskových subjektů z celé České republiky. Pro návštěvníky z řad laické i 
odborné veřejnosti je připraven bohatý doprovodný program plný seminářů, workshopů, 
diskuzí a přednášek, jenž přiblíží problematiku neziskového sektoru nejen u nás. Titulem 
letošního veletrhu NGO Market je „Cesta úspěšnou neziskovou organizací“.  

Veletrh NGO Market nabídne již tradičně největší platformu pro setkávání a vzájemné sdílení 
zkušeností napříč neziskovým sektorem, ale také mezi neziskovými organizacemi a komerční sférou 
či širokou veřejností. Vedle toho čeká návštěvníky řada přednášek a prezentací na témata spojená 
s efektivním řízením neziskových organizací. Vystoupí s nimi přední nezávislí odborníci z České 
republiky i ze zahraničí, ale také zástupci úspěšných neziskových subjektů, donátorů či firem 
realizujících se na poli společenské odpovědnosti. 

„Naším dlouhodobým cílem je přispívat k posilování sebevědomí a úspěchu organizací působících 
v neziskovém sektoru, ale také pomáhat firmám a společnostem z komerčního světa zorientovat se 
v neziskové problematice, radit jim, jak se efektivně zapojit do nejrůznějších dárcovských a 
dobročinných projektů a podpořit je v hledání silného neziskového partnera. Právě na potenciální 
partnery ze soukromého sektoru bude na veletrhu čekat více než 200 vystavovatelů,“ říká Jakub 
Klepal, výkonný ředitel Nadace Forum 2000, která NGO Market již po osmnácté pořádá. 

Veletrh bude jako obvykle přístupný pro návštěvníky po celý den zcela zdarma. Doprovodné odborné 
přednášky a semináře budou věnovány například využití moderních technologií v neziskovém světě, 
zásadám proaktivní komunikace nebo zodpovědnému přístupu k lidským zdrojům. Nebude chybět 
část reflektující poslední trendy ve fundraisingu, kdy od samotných žadatelů a donorů zazní tipy na 
inovativní marketingové postupy a jejich využití při získávání finančních prostředků. Program se 
dotkne také aktuální a atraktivní problematiky start-upů a toho, jak mohou fungovat v neziskové 
oblasti. Velkým a novým tématem budou letos rodinné nadace a jejich postavení v České republice. 
Na problematiku neziskového sektoru v širším regionu se zaměří diskuse o stavu občanské 
společnosti v zemích Visegrádské čtyřky, která proběhne za podpory Mezinárodního visegrádského 
fondu. 

NGO Market 2017, který je svým rozsahem a pojetím největší akcí svého druhu ve střední Evropě, se 
otevře pro veřejnost 12. dubna v 10:00 hodin a své brány uzavře v 18:00 hodin. Více informací i 
podrobný program najdete na www.ngomarket.cz či na www.facebook.com/ngomarket.  
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O NADACI FORUM 2000 
 
Nadace Forum 2000 naplňuje odkaz Václava Havla prostřednictvím podpory demokratických hodnot a respektu 
k lidským právům, rozvoje občanské společnosti a posilování náboženské, kulturní a etnické tolerance. Vůdčím 
světovým osobnostem, myslitelům a odvážným jednotlivcům ze všech oblastí života poskytuje prostor, 
kde mohou tato zásadní témata sdílet a otevřeně o nich diskutovat. Kromě výroční mezinárodní konference 
Forum 2000 pořádá nadace celou řadu dalších aktivit, například největší veletrh neziskových organizací ve 
střední Evropě NGO market nebo projekt Demokratická solidarita, který od roku 2013 usiluje o vyvolání účinné 
mezinárodní solidarity s latinskoamerickým regionem za účelem podpory demokracie a jejích hodnot. 


