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výběr

PROČ JSME

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského
kraje je dobrovolným a nezávislým všeoborovým zájmovým
sdružením právnických osob zaměřujícím se všeobecně na
rozvoj neziskového sektoru na území Jihočeského kraje.

Napomáhá v okruhu své působnosti k rozvoji občanské
společnosti při jednání s orgány státní správy i místní
samosprávy, legislativními orgány, představiteli politických
stran i zástupci podnikatelského sektoru.

Asociace byla založena v únoru roku 2010 jako výsledek
dlouhého procesu posilování spolupráce neziskového sektoru,
započatého počátkem 90. let. K jejím zakládajícím členům patří
zřizovatelé a provozovatelé jihočeských Informačních center pro
mládež - CPDM o.p.s. Český Krumlov, KreBul Volary o.s., ICM
Tábor o.s. a dále Galénův nadační fond Jižní Čechy o.s., Hnutí
Březového lístku Jižní Čechy, ICOS o.p.s. Ćeský Krumlov
a Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje o.p.s.
České Budějovice.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského
kraje je členemAsociace nestátních neziskových organizací
v České republice.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského
kraje sdružuje, prosazuje a obhajuje společné zájmy
a potřeby neziskového sektoru v Jihočeském kraji.

Vytváří prostor pro komunikaci a partnerství všech nestát-
ních neziskových organizací s ostatními společenskými
subjekty.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského
kraje pomáhá svým členům i dalším NNO implementovat
možnosti a příležitosti politik Evropské unie na místní
a regionální úrovni.

Koordinujeme společné zájmy neziskových organizací
v oblasti finanční, legislativní i informační.

Organizujeme a podporujeme vzdělávání pracovníků
v neziskových organizacích prostřednictvím společ-
ných seminářů, kurzů, besed, konferencí...

Propagujeme neziskové aktivity a společně se
prezentujeme před odbornou a laickou veřejnosti,
médii a podnikatelským sektorem prostřednictvím
prezentací, výstav, kampaní...

Poskytujeme informační a poradenský servis v oblasti
finančních zdrojů, práva, účetnictví, daní a manage-
mentu pro nestátní neziskové organizace působící
v Jihočeském kraji prostřednictvím webstránek a pu-
blikační činnosti.

Vytváříme a spravujeme aktuální všeoborovou
databázi neziskových organizací Jihočeského kraje.

Zajišťujeme odbornou činnost v rámci pracovních sku-
pinAsociace a koordinujeme jejich aktivity.

Přirozenými partnery, jejichž vzájemná spolupráce
přispívá k rozvoji veřejně prospěšných aktivit,
efektivnějšímu řešení společenských problémů i vy-
užívání finančních prostředků jsou veřejná správa a ne-
ziskový sektor.

Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají
k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,
zdravotní péče, vzdělávání, ochrany životního prostředí,
péče o památky či volného času dětí a mládeže, atd.

Jihočeský kraj podporou neziskového sektoru vytváří pro-
stor pro komunikaci, konzultace a expertní spolupráci na
řešení krajských priorit a na posílení efektivity při realizaci
rozvojových programů.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského
kraje je všeoborovým partnerem Regionálního akčního
plánu realizace Strategie regionálního rozvoje České
republiky 2014-2020.

ZASEDÁNÍ REGIONÁLNÍ STÁLÉ KONFERENCE
PRO ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE

Regionální stálá konference /RSK/ je dobrovolné regionální uskupení
územních partnerů v oblasti místního a regionálního rozvoje založené
a řízené v souladu s evropským kodexem chování pro partnerskou
spolupráci v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů (ESI
fondů) vydaný formou nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)
č. 240/2014 ze dne 7. ledna 2014. RSK pro území Jihočeského kraje je
složena z delegovaných zástupců regionálních, místních, městských
a jiných orgánů veřejné správy, hospodářských a sociálních partnerů
a subjektů zastupujících občanskou společnost.
Zástupcem nestátních neziskových organizací v RSK je jmenovaný
členAsociace NNO Jihočeského kraje.

*

VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ
V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH

Vzdělávací cyklus Efektivní samostudium a další vzdělávání
pracovníků NNO v zájmu zvyšování jejich kompetencí celkem tři
celodenní semináře za podpory Asociace NNO v České republice a ve
spolupráci s Jihočeským kraje

*

SPOLEČNÁ PREZENTACE PŘED ODBORNOU I LAICKOU
VEŘEJNOSTI, MÉDII A PODNIKATELSKÝM SEKTOREM

*

30 dní pro neziskový sektor
výstava a prezentace NNO, členů Asociace nestátních neziskových

organizací Jihočeského kraje

Vzdělání a řemeslo 2015
21.ročník prezentace školství všech úrovní, výstaviště České

Budějovice, 21 až 23. října 2015, sekce děti a mládež

Regionální přehlídky a prezentace
dětských mládežnických a ve prospěch dětí a mládeže

působících organizací
květen 2015, Českobudějovicko, Táborsko,

sekce děti a mládež

INFORMAČNÍ A PORADENSKÝ SERVIS  PRO NESTÁTNÍ
NEZISKOVÉ ORGANIZACE

informační zpravodaj ANNO Jihočeského kraje, měsíčník
spravování a aktualizace webových stránek

www.annojck.cz, http://annojihoceskykraj.blog.cz

ODBORNÁ ČINNOST V RÁMCI PRACOVNÍCH SKUPIN
ASOCIACE A KOORDINACE AKTIVIT

pracovní skupiny Asociace NNO Jihočeského kraje
* sociální věci a zdravotnictví * děti a mládež * kultura, umění
a památky * ekologie, životní prostředí  *  tělovýchova a sport

poradenství a vzdělávání  * regionální rozvoj

Neziskové organizace jsou nezávislé na státu a své úsilí
zaměřují na pomoc ve všech oblastech lidského života.
Základním motivem jejich činnosti je vždy dobrá vůle a úsilí
pomáhat.

Různorodost činnosti neziskových veřejně prospěšných
organizací je hlavním rysem a silnou stránkou neziskového
sektoru, neopomenutelné složky demokratické společ-
nosti.
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zastupování zájmů a lobování vůči veřejné správě,
společný postup při jednání s úřady - připomínkování zá-
konů, práce v poradních komisích orgánů veřejné sprá-
vy... zastupování zájmů a lobování vůči firmám, zahra-
ničním institucím, parlamentu, médiím a jiným NNO...

poskytování informací vzdělávání - školení od-
borná pomoc - zpracování analýz, odborná rada z hle-
diska legislativy nebo financí... výměna zkušeností
a  sdílení knowhow
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MEMORANDUM
uzavřené mezi

Asociací krajů České republiky
a

Asociací nestátních neziskových organizací
v České republice

I. Preambule

Asociace krajů České republiky, zájmové sdružení právnických
osob sdružujících všechny kraje České republiky, a Asociace
nestátních neziskových organizací v České republice, zájmové
sdružení právnických osob sdružujících krajské a oborové sítě
nestátních neziskových organizací (NNO), uzavírají toto
Memorandum k vytvoření partnerství mezi územní
samosprávou a NNO, jejich vzájemné podpoře
a spolupráci na úrovni krajů. Uzavření Memoranda vytváří
prostor pro komunikaci, konzultaci, spojování úsilí a dosahování
přínosných výsledků ze společných aktivit ve prospěch rozvíjení
občanské společnosti.

I. Oblasti spolupráce

1. Prosazování společných cílů a zájmů.
2. Koordinace aktivit spolupracujících subjektů.
3. Výměna a využívání zkušeností a dobré praxe.
4. Vytváření a posilování partnerských vztahů mezi

samosprávnými kraji a NNO.
5. Setkávání zástupců krajů a NNO v rámci Výboru

pro regiony Rady vlády pro NNO.
6. Podpora spolupráce na úrovni krajů.
7. Dle potřeby vyhodnocování  společné spolupráce.

III. Společná ustanovení

1. Trvání Memoranda není časově omezeno. Zájmem obou
stran je, aby Memorandum konkrétní spoluprací plnilo
dlouhodobé cíle obou stran.
2. Obě strany budou informovat své členy a Výbor pro regiony
Rady vlády pro NNO o Memorandu a přijatém rozsahu spolu-
práce.
3. Plnění cílů Memoranda bude po vzájemné dohodě vyhodno-
cováno.

V Praze dne 11.září 2009.

Mgr. Michal Hašek PhDr. Karel Schwarzv.r. v.r.

předseda předseda
Asociace krajů České republiky Asociace nestátních

neziskových organizací
v České republice

...neděláme si právo na zastupování všech,
chceme dělat věci, z nichž mohou mít užitek všichni...

Členem Asociace mohou být právnické osoby, které
souhlasí se stanovami a cíli sdružení. Členství v Asociaci
vzniká na základě podané členské přihlášky dnem schválení
výkonným výborem Asociace NNO Jihočeského kraje.
Výkonný výbor rozhodne o členství na základě podané
přihlášky na svém nejbližším jednání a v co nejkratší době
po rozhodnutí zašle zájemci o členství vyrozumění.
Povinností členské organizace je uhradit zápisné ve výši
200 Kč/rok.

Přihlášky členství v Asociaci NNO Jihočeského kraje
naleznete na www.annojck.cz, http://annojihoceskykraj.blog.cz

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje
IČO 720 63 271

kancelář: Farského 887, 390 02 Tábor,
tel.: +420 381 218 217, +420 607 036 121

info@icmtabor.cz
www.annojck.cz, http://annojihoceskykraj.blog.cz

statutární zástupce - předseda
Jiří Riki Řeháček,

tel.: +420 728 511 557, e-mail: rehacek@outlook.cz

Asociace nestátních neziskových
organizací v České republice je
nepodnikatelským zájmovým sdru-

Jihočeský kraj v samostatné působnosti
pečuje ve svém územním obvodu v sou-
ladu s místními předpoklady a s místními
zvyklostmi o komplexní rozvoj svého
území a o potřeby svých

občanů, zejména o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče, o uspo-
kojování potřeby ochrany a rozvoje zdravých životních podmínek,
dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového
kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.
Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice,
www.kraj-jihocesky.cz, www.facebook.com/kraj.jihocesky

JAK SE STÁT ČLENEM
Asociace NNO Jihočeského kraje

KDE NÁS NAJDETE

PARTNEŘI

žením právnických osob, které bylo založeno v roce 2003. Členy
Asociace NNO v ČR jsou většinově krajské všeoborové asociace,
oborová sdružení i některé jednotlivé nestátní neziskové organizace.
Asociace NNO v ČR sdružuje téměř 900 nestátních neziskových
organizací, prosazuje a obhajuje však společné zájmy a potřeby celého
neziskového sektoru.
Asociace nestátních neziskových organizací v České republice,
Senovážné náměstí 24, 110 00 Praha 1
www.annocr.eu, www.facebook.com/www.annocr.eu 2015


