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Drazí přátelé,  

právě nyní dostáváte do rukou Výroční zprávu za rok 2014, který se stal dalším historickým 
mezníkem v rozvoji Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje. 

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje (ANNO JČK) vznikla teprve v únoru 
2010, ale její historie sahá až do roku 1989, kdy byl u nás obnoven nezávislý nestátní (nevládní) 
neziskový sektor. Řetězec celostátních všeoborových konferencí NNO a jejich stálých komisí (které 
později nahradila RANO – Rada neziskových organizací v ČR) vedl až k založení Asociace NNO ČR, 
následně potom v krajích. 

ANNO JČK je zájmovým sdružením právnických osob, byla založena v roce 2010 jako výsledek 
dlouhého procesu vytváření spolupráce neziskového sektoru, započatého koncem 90. let. 

Po několikaletých diskusích o tom, zda se nestátní neziskové organizace se mají či nemají sdružit do 
celostátní korporace, vznikla Asociace nestátních neziskových organizací v České republice. Podnět 
k jejímu založení vzešel v roce 2000 z Rady neziskových organizací v ČR (RANO) ustavené na základě 
usnesení V. celostátní konference NNO (1997 v Praze). Na jaře 2003 přípravný výbor ANNO ČR, 
vyzval neziskové organizace v České republice, aby se staly zakládajícími členy této asociace. 

Ke konci listopadu 2014 došlo nejen k obměně výboru ANNO JČK, ale vedení jihočeské Asociace se 
přestěhovalo z Českých Budějovic do Tábora. 

Během roku byly snahy o důkladnou revizi členské základny, byli osloveni všichni členové 
a nefunkční členové vystoupili. Členská základna tak byla značně redukována, zároveň však byl 
zahájen (bude probíhat i první polovinu roku 2015) aktivní proces přijímání členů nových. Rozvoji 
činnosti Asociace NNO JČK jako střešní jihočeské organizace, stejně jako široké poskytování služeb 
neziskovému sektoru dosud bránily finanční možnosti – nebyly žádné. Proto jsme opakovaně jednali 
s jihočeským KÚ, ANNO ČR, MMR ČR i s dalšími orgány veřejné správy o způsobu získání finančních 
prostředků na profesionální činnost krajské organizace. Byl zpracován návrh nových stanov 
a dalších dokumentů ve smyslu nového Občanského zákoníku a Strategie ANNO JČK 2015 - 2018.  
V listopadu 2014 se konala valná hromada, která tento návrh schválila a zvolila také nový tříčlenný 
Výkonný výbor. Naší vizí je stát se legitimním mluvčím neziskového sektoru Jihočeského kraje 
a poskytovat tomuto sektoru kvalitní servis. Chceme spojovat sítě NNO a stát se respektovaným 
partnerem pro veřejnou správu i podnikatelský sektor. S tím souvisí mnohem aktivnější přístup 
k získávání finančních zdrojů a postupné rozšiřování výkonného aparátu. Pracujeme na zefektivnění 
vnitřní komunikace, stejně jako komunikace a spolupráce s partnery, relevantními institucemi 
i s veřejností. Hodláme se prosadit v reprezentativních strukturách v kraji a České republice, kde 
chceme zájmy neziskového sektoru kvalifikovaně prezentovat a účinně hájit.  

Děkuji těm členům výboru a členským organizacím, kteří se na naplňování naší vize aktivně podíleli 
a podílejí, i když byla činnost v letech 2010 až 2014 založena na dobrovolné práci. Zároveň věřím, že 
rok 2015 bude zlomový a následující roky nám umožní potřebný a žádoucí rozvoj činností, které 
konečně budou i podložené potřebnými finančními prostředky. Také děkuji všem našim příznivcům 
a podporovatelům, především Jihočeskému kraji, Asociaci NNO v ČR a Jihomoravského kraje. 

 

 

Jiří Řeháček, Dr.h.c. 

předseda ANNO JČK 

1.3.2015 
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Našim členům  

KDO JSME 
Jsme dobrovolným a nezávislým mezioborovým zájmovým sdružením právnických osob – 
zájmový spolek, který napomáhá rozvoji občanské společnosti a společně postupuje při 
jednání s orgány státní správy i místní samosprávy, legislativními orgány, představiteli 
politických stran a zástupci podnikatelského sektoru.  

DŮVOD VZNIKU ASOCIACE NNO JIHOČESKÉHO KRAJE  
Jihočeská Asociace je přirozeným partnerem, jehož vzájemná spolupráce přispívá k rozvoji 
veřejně prospěšných aktivit, efektivnějšímu řešení společenských problémů i využívání 
finančních prostředků jsou veřejná správa a neziskový sektor. Nestátní neziskové 
organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální 
problematiky, zdravotní péče, vzdělávání, ochrany životního prostředí, péče o památky 
nebo volného času dětí a mládeže, atd. 

Jihočeský kraj podporou celého neziskového sektoru vytváří prostor 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. 

CO DĚLÁME 
* 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 nestátních 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 společných seminářů, kurzů, besed, konferencí... 

* Propagujeme neziskové aktivity a společně se prezentujeme před odbornou a laickou 
veřejnosti, médii a podnikatelským sektorem prostřednictvím prezentací, výstav, 
kampaní... 
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* Poskytujeme informační a poradenský servis v oblasti finančních zdrojů, práva, 
účetnictví, daní a managementu pro nestátní neziskové organizace působící v Jihočeském 
kraji prostřednictvím webstránek a publikační činnosti. 

* Vytváříme a spravujeme aktuální všeoborovou databázi neziskových organizací 
Jihočeského kraje. 

* Zajišťujeme odbornou činnost v rámci pracovních skupin Asociace a koordinujeme jejich 
aktivity 
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Statutární orgány Asociace NNO Jihočeského kraje 

 

JIŘ I  ŘIKI Ř EHÁ Č EK,  

DŘ.H.Č. 
PŘ EDSEDÁ 

 MGŘ.  

ZDENE K KŘEJSÁ, 
DIS. 
MI STOPŘ EDSEDÁ 

 MGŘ. 

VLÁSTIMIL 
KOPEČ EK 
Č LEN VÝ BOŘU 

 

 

 

 

 

+420 728 511 557 
rehacek@outlook.cz 

Skype: grafik.Taborsko 

 +420 723 123 093, 
zdenek.krejsa@centrum.cz 

 

 +420 380 713 042  

 +420 380 712 427 
vlastimil.kopecek@icmck.cz 

 

     

DŘ.  

VÁ ČLÁV PÁVLI K 

TÁJEMNI K, 

VEDOUČI  
KÁNČELÁ Ř E 

 
+420 381 218 217 
pavlik@icmtabor.cz 

Skype: anno-jck 

 

 

Asociace  

nestátních  

neziskových  

organizací 

Jihočeského 
kraje 
Fárské ho 887 

390 02 Tá bor 

Č éská  républiká 

 

Téléfon/ fáx: +420 381 252 416 

Wéb: http://www.ánnojck.cz 

Blog: 

www.ánnojihocéskykráj.blog.cz 

 

 

mailto:zdenek.krejsa@centrum.cz
mailto:vlastimil.kopecek@icmck.cz
mailto:pavlik@icmtabor.cz
http://www.annojck.cz/


              

 

 

Strá nká 5 – http://www.ánnojck.cz 

Členská základna ANNO Jihočeského kraje 

ADRESÁŘ 
Galénův nadační fond, Březový lístek – Jižní Čechy 

Jiří Riki Řeháček(8), Dr.h.c., Vídeňská 2776/5, 390 05 Tábor  

+420 728 511 557, rehacek@outlook.cz, www.brezovylistek.cz 

Sdružení Meta 
Mgr. Božena Havlová, Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec 

+ 420 728 260 078, havlova@osmeta.cz, www.osmeta.cz 

Sdružení Táborsko 

Dr. Václav Pavlík, Farského 887, 390 02 Tábor 

+420 381 218 217, pavlik@icmtabor.cz 

ICM Tábor 

Dr. Václav Pavlík, Farského 887, 390 02 Tábor 

+420 381 252 416, info@icmtabor.cz,  www.icmtabor.cz 

Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. 

Mgr. Vlastimil Kopeček, 381 01 Český Krumlov, Špičák 114 

+420 380 713 042, cpdm@icmck.cz, www.cpdm.cz 

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. 

Mgr. Hanka Vlasáková, DiS., SNP 559, 383 01 Prachatice 

+420 721 001 422, reditelka@jczps.cz, www.jczps.webnode.cz 

ICOS Český Krumlov, o.p.s. 

Tomáš Zunt, Náměstí Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov 

+420 380 712 202, icos@krumlov.cz, www.icos.krumlov.cz 

KreBul, o.p.s. 

Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS., Zlatá stezka 145, 383 01 Prachatice  

+420 723 123 093, +420 388 424 196, krebul@krebul.cz, www.krebul.cz 

 

JAK SE STÁT ČLENEM 
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 ANNO. 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.  

 

mailto:rehacek@outlook.cz
http://www.brezovylistek.cz/
mailto:havlova@osmeta.cz
http://www.osmeta.cz/
mailto:pavlik@icmtabor.cz
mailto:info@icmtabor.cz
http://www.icmtabor.cz/
mailto:cpdm@icmck.cz
http://www.cpdm.cz/
mailto:reditelka@jczps.cz
http://www.jczps.webnode.cz/
mailto:icos@krumlov.cz
http://www.icos.krumlov.cz/
mailto:krebul@krebul.cz
http://www.krebul.cz/
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Finanční souhrn 

ÚČETNICTVÍ 
Žádné není, protože prozatím Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje 

nezískala žádné finanční prostředky ani na fungování kanceláře nebo hrazení cestovních 

náhrad apod. 
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Fotoohlédnutí 

Seminář v Českých Budějovicích               Bambi 2014 – Soběslav 

Bambi 2014 – Planá nad Lužnicí                   

                                                                                        Bambi 2014 – Chýnov 

 

 
Soutěž školních časopisů 2014 
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Ohlédnutí za činností ANNO JČK 

HLAVNÍ AKCE: ROK 2013 
 2. – 3. května 2013 Volary - 6. ročník  odborné konference  - Volary a pochod smrti. - 

občanské sdružení KreBul 

 sekce děti a mládež 

 25.dubna 2013 - vyhlášení výsledků - 3. ročník jihočeského krajského kola 
celorepublikové soutěže školních novin a časopisů. 

 16. až 18. května 2013 - Bambi 2013 Tábor - Chýnov - Planá nad Lužnicí - regionální 
přehlídka dětských a  mládežnických a ve prospěch dětí a mládeže působících 
organizací  

 23.října 2013 Tábor - PREZENTACE STŘEDNÍCH ŠKOL A ODBORNÝCH UČILIŠŤ 
Jihočeského kraje  

 20. - 22. listopadu 2013 České Budějovice - Vzdělání a řemeslo - garantem expozice 
byla tradičně jihočeská informační centra pro mládež České Budějovice, Český 
Krumlov, Prachatice, Tábor. 

HLAVNÍ AKCE: ROK 2014 
 

 únor -  „7, čili KreBul“ – KÚ Jihočeského kraje -  výstava - prezentaci činnosti a činnosti 
partnerů - CPDM, o.p.s., ICM Tábor a AICM ČR.  Výstava doplněna obrazy Helgy 
Hoškové – Maluj, co vidíš! Partnerem výstavy je Jihočeský kraj. 

 2 - 3.května 2014 - 7. ročník konference -  Volary a pochod smrti – Multikulturní 
výchova v praxi - KreBul, o.p.s. Prachatice 

 27.listopadu 2014 - Vzdělávací cyklus Efektivní samostudium a další vzdělávání 

pracovníků NNO v zájmu zvyšování jejich kompetencí - celodenní seminář za podpory 

Asociace NNO v České republice a ve spolupráci s Jihočeským kraje 

 27.listopadu 2014 - Valná hromada  Asociace NNO Jihočeského kraje - volba nového 

výkonného výboru, volba předsedy - Jiří Řeháček, změna Stanov, jednacího řádu, 

provozní záležitosti 

 12. prosince 2014 - 1.zasedání Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje 

 sekce děti a mládež 

 17. dubna 2014 - EVROPSKÝ DEN INFORMACÍ  PRO MLÁDEŽ V INFORMAČNÍCH 

CENTRECH  PRO MLÁDEŽ.  

 25.dubna 2014 - vyhlášení výsledků - 4. ročník jihočeského krajského kola 

celorepublikové soutěže školních novin a časopisů. 
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 22. - 24.května 2014 - Bambi Soběslav-Chýnov-Planá nad Lužnicí - regionální přehlídka 

dětských a  mládežnických a ve prospěch dětí a mládeže působících organizací sekce 

 1 - 3. října 2014 České Budějovice - Vzdělání a řemeslo - dvacátý, ročník výstavy, 

garantem expozice jihočeská informační centra pro mládež České Budějovice, Český 

Krumlov, Prachatice, Tábor a poprvé i Jindřichův Hradec. 

CO PLÁNUJEME A REALIZUJEME V ROCE 2015 
 Aktualizace webových stránek: www.annojck.cz 

 Podle potřeby – diskuze apod.: http://annojihoceskykraj.blog.cz/ 

 Zaktivizování Skype: anno-jck 

 

CELOROČNĚ… 

 zasedání Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje, podíl na 
dokumentech do Rady vlády pro NNO a RSK Jihočeského kraje 

 vzdělávání členů - semináře – podle plánu a prostředků 

Valná hromada - Výroční zpráva za rok 2014, nová registrace, strukturalizace, 
aktivizace kanceláře v Táboře, fundrasing 

sekce děti a mládež 

 17. dubna 2015 - EVROPSKÝ DEN INFORMACÍ  PRO MLÁDEŽ V INFORMAČNÍCH 
CENTRECH  PRO MLÁDEŽ.  

 24.dubna 2015 - vyhlášení výsledků - 5. ročník jihočeského krajského kola 
celorepublikové soutěže školních novin a časopisů. 

 květen 2015 - 8. ročník konference -  Volary a pochod smrti – Multikulturní výchova v 
praxi - KreBul, o.p.s. Prachatice 

 20. - 22.května 2015 - Bambi Soběslav - Tábor - Chýnov - Planá nad Lužnicí - regionální 
přehlídka dětských a  mládežnických a ve prospěch dětí a mládeže působících 
organizací sekce 

 21.- 23.říjen 2015 České Budějovice - Výstava  VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2015, 
www.vcb.cz 

 garantem expozice jihočeská informační centra pro mládež České Budějovice, Český 
Krumlov, Prachatice, Tábor a poprvé i Jindřichův Hradec 

 

elektronická periodika   

 Občasník Asociace NNO Jihočeského kraje – měsíčně 

 

 

 ZASEDÁNÍ REGIONÁLNÍ STÁLÉ KONFERENCE PRO ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE 

http://www.annojck.cz/
http://annojihoceskykraj.blog.cz/
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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 člen Asociace NNO 
Jihočeského kraje. 

 VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮV 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 LAICKOUVEŘEJNOSTI, 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 NESTÁTNÍNEZISKOVÉ ORGANIZACE 

* Informační zpravodaj ANNO Jihočeského kraje, měsíčník/občasník 

* spravování a aktualizace webových stránek www.annojck.cz a asociačního blogu 
http://annojihoceskykraj.blog.cz 

 ODBORNÁ ČINNOST V RÁMCI PRACOVNÍCH SKUPINASOCIACE 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… 

 

http://www.annojck.cz/
http://annojihoceskykraj.blog.cz/
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Partneři ANNO JČK 

JIHOČESKÝ KRAJ 
Jihočeský kraj v samostatné působnosti pečuje ve svém územním obvodu v souladu 
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 uspokojování potřeby ochrany a rozvoje zdravých životních podmínek, dopravy a spojů, 
potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového 

kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. 

Adresa: Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České 
Budějovice, 

www.kraj-jihocesky.cz, www.facebook.com/kraj.jihocesky 

 

ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ                            
V ČESKÉ REPUBLIKY 
Asociace nestátních neziskových organizací v České republice je nepodnikatelským 
zájmovým sdružením 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 České republice sdružuje téměř 900 nestátních neziskových organizací, 
prosazuje a obhajuje však společné zájmy a potřeby celého neziskového sektoru a Asociace 
NNO Jihočeského kraje je jejím členem. 

 

Adresa:  

Asociace nestátních neziskových organizací v České republice, Senovážné náměstí 24, 110 
00 Praha 1, www.annocr.eu, www.facebook.com/www.annocr.eu 

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje, Farského 887, 390 02 Tábor, 
www.annojck.cz, http://annojihoceskykraj.blog.cz/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kraj-jihocesky.cz/
http://www.facebook.com/kraj.jihocesky
http://www.annojck.cz/
http://annojihoceskykraj.blog.cz/
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SKLÁDAČKA 
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 VYDÁVANÁ OSVĚDČENÍ  
 

 


