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ZAMyšleNí

Jihočeská asociace nestátních neziskových or-
ganizací je tu sice už od roku 2010, nyní chytla 
nový vítr a snaží se být aktivní, ale stále to není 
ono. Mnozí ji chtějí, ale jen k tomu, aby se spoji-
li s ostatními v jejich zájmové oblasti, účastnili se 
bezplatných seminářů, využívali bezpaltné porad-
ny, zkušeností těch aktivnějších..., ale přesto otálejí 
s aktivním členstvím. Musíme si přiznat, že vždy je 
něco za něco. Možná, že to zní až ošklivě, ale realita 
je už taková. Asociace NNO Jihočeského kraje je 
otevřený a apolitický spolek, přístupný všem nestát-
ním neziskovkám v jižních Čechách, ale vše má svá 
pravidla, která musíme všichni naplňovat.

V současné době máme sami mnoho práce, hlavně 
s přetvářením všech dokumentů, abychom včas na-
plnili literu zákona, ale přitom jde nám o blaho cele 
Asociace, která bez aktivních členů nemůže existo-
vat. Chceme vytvořit živý organizmus, který bude ku 
prospěchu nás všech.    

chcete něco od ANNO? Potom se zapojte
* Vše aktuální je na našem funčním 

webu http://annojck.cz nebo na blogu 
http://annojihoceskykraj.blog.cz.

* Od 1 ledna do 15. března naše strán-
ky shlédlo 402 lidí (Google Analytics). 
Věříme, že si tam vždy najdete něco po-
třebného pro svou činnost.

* Ve čtvrtek 16. dubna se uskuteční 
Valná hromada Asociace NNO v Čes-
ké republice, na kterou čekají velmi těž-
ké úkoly a rozhodnutí.

* Ve čtvrtek 23. dubna se uskuteční 
16. ročník veletrhu neziskovek NGO 
Market v nových prostorách Fora Kar-
lín Praha. Na veletrhu se návštěvníkům 
představí neziskové organizace z celé 
České republiky i zahraničí. Veletrh do-
provodí celodenní program, určený zá-
stupcům neziskovek i veřejnosti. Vstup 
na akci bude jako tradičně zdarma.

* V pátek 24. dubna proběhne vyhlá-
šení výsledků pátého ročníku Jihočes-
kého krajského kola soutěže školních 
novin a časopisů, při které je vernisáž 
putovní minivýstavy Můj malý časopis. 
Více na str. 4.

* Ve dnech 20. až 23. května se koná 
dvanáctý ročník volnočasové burzy ak-
tivit dětí a mládeže Bambi 2015. Letos 
se uskuteční v Soběslavi, Táboře, Chý-
nově a Plané nad Lužnicí. Přihlášky 
jsou do 19. dubna. Více na www.Bam-
bi2015.eblog.cz.

* V rámci Evropského dne mládeže 
je vyhlášena novinářská soutěž (13 až 
30 let). Uzávěrka je už 15. dubna. Více 
na str. 3.

* V Českých Budějovicí proběhne 
v dubnu Festival Literatura žije!

co je nevládní nezisková organizace
Nestátní nezisková organizace, angl.zkr. 

NGO (Non-Governmental Organization), 
je organizace nezřizovaná státem a na státu 
nezávislá, která je určena k obecně prospěš-
né činnosti nebo k neziskové činnosti pro 
soukromý prospěch. Nestátní nezisková or-
ganizace (NNO) není v České republice ofi-
ciální právní termín ani právní forma či sta-
tus právnické osoby, ale jde o termín již do 
značné ustálený ve společensko-ekonomic-
kých textech, sebeoznačení organizací i pra-
xi veřejné správy. Nestátními neziskovými 
organizacemi v České republice mohou být, 
pokud v nich nemá účast stát a nejsou na 
něm závislé, například spolek podle § 214-
302 OZ, ústav podle § 402-418 OZ, sociální 
družstvo podle § 758-773 zákona č. 90/2012 
Sb., obecně prospěšná společnost podle zá-
kona č. 248/1995 Sb., nadace nebo nadační 
fond podle § 306-401 občanského zákoníku, 
registrovaná církev nebo náboženská spo-
lečnost nebo jimi zřízená tzv. církevní práv-
nická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb.

Doslovně vzato, NNO jsou též některé 

veřejné subjekty zřizované územními sa-
mosprávnými celky ve formě příspěvkové 
organizace, veřejnoprávního sdružení apod. 
Protože však slovo „nestátní“ či „nevládní“ 
je kalkem anglického slova „non-gover-
nment“, které znamená, že organizace není 
zřízena nejen státem, ale ani lokálním go-
vernmentem, tedy lokálním veřejnoprávním 
subjektem (např. obcí, krajem, zemí, župou 
atd.), obecní či krajské neziskové organizace 
se obvykle mezi nevládní nepočítají.

V ČR mají v souvislosti s pojmem NGO 
publicitu zejména ekologické organizace 
(například Greenpeace, Hnutí Duha, Děti 
Země), lidskoprávní organizace (například 
česká pobočka Amnesty International, Liga 
lidských práv) a také organizace starající 
se o potřebné, mentálně postižené atd. Pro-
blematika existence, činnosti a financování 
(fundraising) nestátních neziskových orga-
nizací („neziskového sektoru“), je v České 
republice monitorována Informačním cent-
rem neziskových organizací (ICN), o. p. s.   
                    -riki-

Vyzýváme všechny naše členy 
a příznivce, aby na adresu kance-
láře / redakce posílali své nápady, 
připomínky a návrhy, co by vás zají-
malo, o čem byste chtěli vědět...
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ale Občasník neprošel jazykovou opravou.

 

 

 

 

Asociace nestátních neziskovách organizací 

Jihočeského kraje 

Členové jihočeské Asociace NNO propagují Přátelství rozrůzněných,                             
odkaz Jana Šimáněho – Galéna, zakladatele Březových lístků a hry 5Pé  

2014   

 

 JIŽNÍ ČECHY - Od neděle 1. břez-
na na http://www.annojck.cz/anno/vy-
rocni-zpravy už je zveřejněna Výroční 
zpráva naší Asociace NNO Jihočeské-
ho kraje. Tu si lze nejen stáhnout, ale 
také vytisknout. My jsme ji vzhledem 
k současným finančním možnostem ni-
kam nezadávali ke zpracování. Vytiskli 
jsme pouze pár kousků na běžné stolní 
tiskárně pro potřebu Asociace.        -riki-

hleDáMe GRANty

Konkurují si naše neziskovky 
s příspěvkovými organizacemi?
ČESKÁ REPUBLIKA - Od roku 1990 se masivně rozvíjel nestátní nezis-

kový sektor, který můžeme chápat jako otevřený, proměnlivý a různorodý 
prostor, jenž dává aktivním lidem možnost svobodně ovlivňovat stav věcí ve-
řejných, podílet se na životě v komunitě, a také pomáhat potřebným. 

Vztah mezi nestátními neziskový-
mi organizacemi , kraji a obcemi by 
mohl být partnerský, tedy vzájemný a 
oboustranně výhodný, nikoliv rivalitní 
či konkurenční. Veřejnou službu totiž 
stát, kraj, nebo obec zabezpečují buď 
sami, nebo mohou její poskytování pře-
nést na jiný subjekt. V tom případě tak 
učiní buď přímo (veřejnou správou zří-
zená příspěvková organizace či organi-
zační složka nebo obchodní společnost 
či právnická osoba založená státem, 
krajem, obcí), nebo smluvně (obchodní 
společnosti nebo právnické osoby stá-
tem, krajem či obcí nezaložené). Zde se 
právě otevírá prostor k využívání nezis-
kových organizací, a to opět bez rozdí-
lu, zda jde o organizace založené obcí 
nebo nikoliv. Neziskový sektor reaguje 
velmi pružně na požadavky trhu. Nové 
subjekty vznikají zpravidla v místě nej-
vyšší poptávky.

Přesto se lze jen podivit nad profe-
sionalitou pracovníků MŠMT, kteří si 
stále pletou základní pojmy jako je roz-
počtová a nezisková organizace, i když 
sami vydali konkrétní výše přidělených 
prostředků  - podle pravidel  neměli být 
vůbec vpuštěni do dotací v programu 4 
níže uvedení http://www.msmt.cz/mla-
dez/vysledky-dotaci

Můžeme zalistovat v dotacích letoš-
ního roku pro neziskové organizace, 
kde Město Český Brod 0015/4/2015 
získalo 285.000 korun, Dům dětí a mlá-
deže hl. m. Prahy 0014/4/2015 225.000 
korun, Dům dětí a mládeže Ostrov 
0005/4/2015 399.000 korun, Labyrint 
- Středisko volného času, vzdělávání 
a služeb Kladno 354.000 korun, Stře-
disko volného času Déčko 0002/4/2015 
399.000 korun, Středisko volného času 
Pohořelice 0008/4/2015 145.000 ko-
run, Středisko volného času, Ivančice 
0004/4/2015 380.000 korun a nebo 
Středisko volného času, příspěvko-
vá organizace Holešov 0009/4/2015 
380.000 korun. Sečteno a podtrženo, 
z celkem deklarovaných rozdělených 
6.270.000 korun nestátním neziskovým 
organizacím  je  2.567.000 korun (tj. 
41%) zcela špatně. A na připomínky 
nikdo nereaguje…                         -riki-

Už v květnu se mládež setká v turecku
TURECKO - Ve dnech 13. až 15. 

května 2015 proběhne ve městě Antalya 
už 18. ročník Mezinárodního festivalu 
mládeže Středomoří pro univerzitní stu-
denty. Cílem je sdílení umělecké a kul-
turní zážitky v přátelské a jedinečné at-
mosféře, která přiláká mladé lidi nejen 
z Turecka, ale i mnohých koutů světa.

Přihlášky lze najít na adrese http://uio.
akdeniz.edu.tr/international-activities. 
Vybírat se bude ze studentských klubů 
a týmů a jejichž žádosti byly schváleny 
jejich rektoráty. Přihlášky se posílají na 
adresu youthfestival@akdeniz.edu.tr 
Žádosti by měly být přijaty před 1. dub-
nem 2015. Svá  audia a vizuální ma-
teriály pošlete e-mailem nebo poštou. 
Vyhodnocení bude už 14. dubna.   -ček-

Hledáte granty a dotace? Většina 
z nás ano, ale stále je to, hlavně pro  za-
čínající neziskovky, něco neskutečného 
a nepřehledného. Chtěli bychom získat 
na svou činnost, na zabezpečení funč-
nosti spolku i zaměstnanosti finanční 
krytí. Kde hledat pomoc? Většinou od 
zkušenějších, právě proto je tu Aso-
ciace NNO Jihočeského kraje. Přesto 
bychom vás všechny upozornili na za-
jímavou novinku v oblasti monitorin-
gu grantových výzev. V rámci připra-
vovaného projektu lze vyplnit krátký 
a jednoduchý dotazník, který najdete na 
stránkách http://goo.gl/HQCsqN, a tak 
se dozvíte více.                   Jiří Řeháček
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DOtAce: IROP
Ministryně Karla šlechtová: Žádosti o dotace eU už nebudou stohy papíru
ČESKÁ REPUBLIKA - Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová řeší 

problémy s nedočerpáním evropských miliard, zároveň ale dozoruje přípra-
vy do roku 2020. Slibuje, že by se žádosti o dotace měly vyřizovat v klidu, a to 
za 15 až 20 minut. Ministerstvo spouští nový a jednodušší počítačový systém. 

Ministryně tvrdí, že sama nový sys-
tém sama vyzkoušela. Vyplnění jí 
prý trvalo pouze dvacet minut. Ví, že 
k žádostem o dotaci je nutné i nadále 
dát přílohy, jako je popis projektu, na 
který žádáme peníze, analýzu nákladů 
a přínosů projektu. Vše lze nahrát elek-
tronicky, už to nebudou stohy papíru. 
Nový systém žádostí o peníze umožní, 
že všechna data o žadateli se budou na-
čítat ze základních registrů, a tak dojde 
k velké úspoře času. Navíc bude možné 
se úředníků přímo zeptat, což doposud 
nešlo. Nový systém by měl být nejen 

jednodušší, ale také přívětivější, a to 
bez velkých stohů papírových příloh.

Ministerstvo navíc bude pořádat ško-
lení na systém, má připravená čtyři 
videa, která budou na internetu. Zjed-
nodušením se také odbourají nesrovna-
losti a podvody, které řešila pak policie.

Všechny tzv. Regionální operační 
programy byly pro roky 2014 až 2020 
zrušeny a vznikl jeden, takzvaný Inte-
grovaný regionální operační program 
(IROP).  Až do roku 2020 je pro re-
gionální program připraveno zhruba 
130 miliard korun. Je to částka téměř 

nejvyšší mezi jednotlivými dotacemi 
z EU.                               -riki-

Ministryně Karla Šlechtová

NOvINářSKá SOUtěŽ

Dům zahraniční spolupráce v rámci letošního Evrop-
ského týdne mládeže vyhlašuje soutěž pro mladé lidi 
do 30 let na téma „Sociální podnikání očima mladých“.

Soutěž pro mladé novináře, aneb Sociální podnik a možnosti pro mladé

co je cílem soutěže?
Zaměřit Tvou pozornost na činnost 

sociálních podniků ve Tvém okolí.

Kdo se může zúčastnit?
Je ti 13 až 30 let? Pak je soutěž právě 

pro tebe.

Jaký je tvůj úkol? 
Napsat, nafotit nebo natočit reportáž 

o tom, jak takový sociální podnik fun-
guje. 

Víš o nějakém podniku ve tvém oko-
lí, který dává možnost uplatnění lidem 
se znevýhodněním nebo svou činností 
přispívá společnosti či ochraně životní-
ho prostředí? Sociální podniky existují 

ve všech oblastech podnikání, stačí se 
porozhlédnout! Může jít o chráněnou 
dílnu, kavárnu, kulturní podnik nebo 
služby, které poskytují nebo jsou po-
skytovány lidmi s omezenými příleži-
tostmi. 

Soutěžním příspěvkem může být 
reportáž ve formě videa, fotky či 
textu, která originálním způsobem 
představí vybraný sociální podnik.

Zaujalo tě téma soutěže?
ZAPOj SE A vyhRAj hODnOt-

né cEny.
Výsledky soutěže budou vyhláše-

né během Evropského týdne mládeže, 
který se koná 4. až 10. května 2015. 
Jeho hlavním tématem je letos „Zapo-

jení mládeže do pracovního politické-
ho a obecně do komunitního života“ se 
zaměřením na zaměstnanost a zaměst-
natelnost mládeže se zviditelněním roz-
voje podnikavosti (v oblasti sociálního 
podnikání) a aktivního politického dia-
logu.

Přihlaš se do soutěže. Svůj příspěvek 
můžeš zaslat až do 15. dubna 2015 na 
e-mail mladezsoutezi@dzs.cz.

co je sociální podnikání?
jsou to podnikatelské aktivity prospí-

vající společnosti a životnímu prostředí 
hraje důležitou roli v místním rozvoji 
a často vytváří pracovní příležitosti pro 
osoby se zdravotním nebo společen-
ským znevýhodněním zisk je z větší 
části použit pro další rozvoj sociálního 
podniku pro sociální podnik je stejně 
důležité dosahování zisku i zvýšení ve-
řejného prospěchu

Otázky a odpovědi
1) Jaká je historie sociálního podni-

kání v ČR?
2) Co je sociální podnikání?
3) Jaké právní formy u nás máme? 
4) Jaké jsou jejich výhody a nevýho-

dy?
5) Je možnost získat nějaké finanč-

ní prostředky pro sociální podnikání? 
A kde?

6) Jsem sociální podnikatel a chci se 
setkávat s dalšími takto podnikajícími, 
co mám udělat?                              -riki-Mezi mladými novináři...
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šKOlNí ČASOPISy

BAMBI 2015

Už je rozhodnuto, vyhodnocení je 24. dubna
jIŽnÍ ČEchy – v těchto dnech ještě probíhá hodnocení dětských a mlá-

dežnických periodik, které se přihlásily do jihočeského krajského kola 9. roč-
níku celorepublikové soutěže školních časopisů a novin.

Soutěž je postupová, otevřená pro 
všechny, kteří vydávají časopisy nebo 
noviny v tištěné nebo elektronické po-
době pro své spolužáky nebo kamarády. 
Ať už v podobě školních periodik nebo 
klubových či oddílových. Pro účast 
v celorepublikové části soutěže je po-
třeba úspěšně projít krajským kolem. 
Pod gescí Informačních center pro mlá-
dež v Jihočeském kraji, členy Asociace 
NNO Jihočeského kraje probíhá letos 
krajské kolo soutěže už popáté.

Do soutěže se přihlásilo devětadva-
cet periodik, například z Českobudějo-
vicka je to ZŠ Máj I České Budějovice 
- Drak, ZŠ České Budějovice – Šindlá-
ček, ZŠ Dubné – Kebule, ZŠ Českoan-
glické gymnázium 2. stupeň - For4U, 
ZŠ Týn nad Vltavou – Kotel, ZŠ Dříteň 
– Klokánek, SŠ OA České Budějovice 
– Delirium, SŠ SZŠ a VOŠZ České Bu-
dějovice – Podlavičník, SŠ VOŠ, SPŠ 
AT České Budějovice – Vofce, SŠ Čes-
koanglické gymnázium České Budě-
jovice - For4U a WEB Českoanglické 
gymnázium České Budějovice - For4U; 
Českokrumlovska: SŠ G SOŠE SOU 
Kaplice - Pod Břízou; jindřichohra-
decka ZŠ Třeboň Sokolská – Kecálek a 
ZŠ Třeboň Na sadech – Iqčko; Písecka 
ZŠ Sepekov - Školní výqět, ZŠ J.K.Ty-
la Písek – Tyláček a ZŠ E.Beneše Písek 
– Písmenko; SŠ Vyšší odborná škola 
lesnická a Střední lesnická škola Bedři-
cha Schwarzenberga Písek -  Samorost, 
Prachaticka ZŠ Borová Lada – Ámos, 

ZŠ Jana Husa a MŠ Husinec – Pírko a 
ZŠ Volary – Volaráček; Strakonicka 
ZŠ Vodňany – Blik, ZŠ Sedlice - Masa-
rykův trhák a SŠ Gymnázium Strakoni-
ce – Grafoman; Táborska ZŠ Planá nad 
Lužnicí - Plánské novinky a ZŠ Chýnov 
– Slim.

Na nejlepší čekají ceny Františka Sa-
leského za obsah – hodnocení autorské-
ho podílů a obsahové kvality; titulku 
– hodnocení titulky časopisu a grafiku 
– hodnocení grafického zpracování ča-

sopisu.
Vyhlášení bude 24. dubna při zahájení 

putovní minivýstavy Můj malý časopis.
Celostátní setkání finalistů a vyhlášení 

výsledků soutěže se uskuteční na Střed-
ní škole polytechnické v Brně, a to až 
v úterý 1. prosince pro zástupce redakcí 
ze základních škol a ve středu 2. prosin-
ce pro zástupce ze středních škol. 

Jiří Riki Řeháček

Vyhodnocení 8. ročníku jihočeské soutěže.                              Foto - archiv-

v květnu se představí dětské volnočasové aktivity
tÁBORSKO – také letos se koná v táborském regio-

nu velká přehlídka volnočasových aktivit dětí a mládeže, 
za kterou stojí Domy dětí a mládeže z tábora, Soběslavi 
a veselí nad Lužnicí, Informační centrum pro mládež 
tábor, hnutí Březový lístek, města Soběslav, tábor, 
chýnov, Planá nad Lužnicí a také Asociace nestátních 
neziskových organizací jihočeského kraje. Letos se do 
týmu vrátilo město tábor, představitelé města Sezimova 
Ústí si stále myslí, že takovouto prezentaci v rámci regi-
onu nepotřebují. 

Ve středu 20. května od 13.30 do 17 
hodin zahajujeme v parku před DDM 
v Soběslavi, dále pokračujeme ve čtvr-
tek 21. května, a to od 12 do 17 hodin 

v Táboře v areálu Komora. Pátek 22. 
května od 11.30 do 16 hodin, už tradič-
ně, patří Cýnovu. Tady vše proběhne v 
parku před základní školou. Sobota 23. 

května od 14 do 18 hodin patří Plané 
nad Lužnicí. Tady to bude ve školní 
sportovní areál u ČD. Navíc je na středu 
27. května od 15.30 hodin připravené 
setkání se starosty měst Tábora, Chýno-
va, Plané nad Lužnicí a Soběslavi s ve-
doucími účastníky Bambi 2015 v Planá 
nad Lužnicí.    Václav Pavlík
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láSKA Ke KNIZe

GRANt NAtO
nAtO charitativního bazar letos 

opět umožní získat prostředky pro 
neziskové organizace v České repub-
lice. Dosud nAtO charitativního 
bazar od roku 2005 rozdělil mezi 155 
charit 1 milion euro.

PODMÍnKy PRO ZISK gRAntU:
O příspěvek mohou požádat nezisko-

vé organizace mající alespoň rok plat-
nou registraci. Do seznamu žadatelů 
mohou být zařazeny i nezávislé organi-
zace s maximální výší příjmů 250 tisíc 
eur za rok a s maximálním vlastním ka-
pitálem ve výši 1 milion eur. Organiza-
ce musí mít sídlo v některé z členských 
nebo partnerských zemí NATO. 

Předložené projekty jsou posuzovány 
z hlediska dlouhodobého přínosu pro 
co největší počet potřebných lidí. Jsou 
rozděleny do těchto oblastí: životní 
prostředí, zdraví a vzdělávání a jsou 
určeny na pomoc dětem, ohroženým 
ženám, seniorům a handicapovaným 
lidem. 

Finanční prostředky se však nesmí 
vztahovat na provozní náklady orga-
nizace, na platy zaměstnanců, výdaje 
na reklamu a náklady na dopravu a do-
pravní prostředky. Žadateli může být 
přiznáno maximálně 10 tisíc euro.

Podmínky naleznete na: http://www.
natocharitybazaar.org/charities/selecti-
on.html

Žádost musí být zaslána na adre-
su charity@natocharitybazaar.org do 
1. května 2015.

V případě zájmu o účast nezisko-
vé organizace se sídlem v Jihočeském  
kraji kontaktujte před podáním ofici-
ální žádosti naši kancelář Stálého za-
stoupení Jihočeského v Bruselu, která 
Vám s  přípravou dané žádosti potřebné 
k zisku grantu bude nápomocna - www.
krajeveu.cz.      -ček-

Studenti sbírali v pátek 13. knihy pro festival literatura žije!
ČESKé BUDĚjOvIcE - Práší se vám doma na knihovnu? Že jste jiráska 

neotevřeli už nejméně čtyřicet let? Možná nastal čas předat ho dál... 
Také letos v dubnu v Českých Buděj-

cích proběhne festival Literatura žije!. 
V rámci festivalu organizátoři pořádají 
akci Pošli knihu dál. O co jde? Věnujte 
knihu, která od dubna bude v knihovně 
někoho jiného.

Festival Literatura žije! proběhne 
od 22. do 24. dubna. Vizí celé akce je 
dokázat lidem, že i v dnešní uspěchané 
době je literatura potřebná i zábavná. 

Festival zahrnuje autorská čtení, verše 
v městské hromadné dopravě a další 
program. Během všech tří dní budou 
zase knihy ve festivalovém stanu na ná-
městí Přemysla Otakara II. pro každé-
ho volně k dispozici. V pátek 13. března 
už proběhl sběr knih na Lannově třídě 
u křižovatky s Jeronýmovou a v parku 
na začátku Kanovnické ulice. 

-řeh-

KUlAtý Stůl Ilustrační foto organizátorů

Na téma šumava s hejtmanem Jiřím Zimolou
ve středu 21. května 2014 se od 10 hodin v zasedací místnosti č. 1.044 v hlav-

ní budově krajského úřadu koná Kulatý stůl hejtmana jiřího Zimoly na téma 
Šumavský národní park (nPŠ).

Diskuse, která se bude točit kolem 
aktuálních otázek národního parku – 
zákon o NPŠ, Plán péče v NPŠ či při-
pravované rozvojové projekty na území 
parku, se kromě jihočeského hejtmana 
zúčastní bývalý ředitel Správy NPŠ 
Jiří Mánek, současný pověřený ředitel 
Správy NPŠ Pavel Hubený, starosta 
obce Modrava a předseda Svazu obcí 
NPŠ Antonín Schubert, senátor Pavel 
Eybert a zástupce Hnutí DUHA Jaro-
mír Bláha.

Veřejnost bude mít možnost diskusi 

u kulatého stolu sledovat v přímém pře-
nosu na oficiálním internetovémportá-
lu Jihočeského kraje  http://www.kra-
j-jihocesky.cz/. Ke sledování kulatého 
stolu jsou všichni srdečně zváni, a tak 
to je šance i pro některé z nás, které tato 
problematika zajímá. 

Kulatý stůl hejtmana Jiřího Zimoly, 
jenž si tématem Šumavy odbude svou 
premiéru, se bude v budoucnu opako-
vat, když jeho aktéři budou diskutovat 
vždy na vybrané aktuální téma. 

-red-

jIŽnÍ ČEchy - Krajský projekt chci rozumět svým vnoučatům pokraču-
je dál úspěšně na jihu Čech. Po Českých Budějovicích, kde pilotně odstarto-
val, se do něj zapojují všechna bývalá okresní i další města v kraji.

BOURáNí BARIéR
Projekt chci rozumět svým vnoučatům pokračuje

Náplní kurzu je výuka angličtiny 
a němčiny pro seniory s vnoučaty. Kur-
zy jsou zdarma.

Výuka angličtiny a němčiny pro seni-
ory s vnoučaty byla zahájena 22. října 
2013 v Domě dětí a mládeže (DDM) 
v Českých Budějovicích. Další kurzy 
zde pak odstartují počátkem dubna. Po-
dobně tomu tak bude i Ledenicích, Li-
šově a Týně nad Vltavou.

V Českém Krumlově, Kaplici, Pra-
chaticích, Strakonicích a Táboře už 
výuka odstartovala. Na konec března ji 
pak plánují zahájit v Písku a v dubnu ji 
spustí i v Jindřichově Hradci.

Kurzy jsou určené pro začátečníky 
a mírně pokročilé, tedy především pro 
děti předškolního a raného školního 
věku. Základní jazyková výuka je za-

měřena na obě generace současně.
Celou akci zastřešují jednotlivé 

DDM, které poskytují i prostory pro 
výuku, zajišťují pedagogy a učební po-
můcky. Jejich zřizovatelem je Jihočes-
ký kraj, jenž mezi ně na tento projekt 
rozdělil 500 tisíc korun.                 -riki-

Ilustrační foto od Žijeme naplno
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www.annojck.cz, www.annojihoceskykraj.blog.cz 
 

 

ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ JIHOČESKÉHO KRAJE, zájmový spolek 
statutární zástupce - předseda Jiří Riki Řeháček, tel. +420 728 511 557, e-mail: rehacek@centrum.cz 

Kancelář Asociace NNO Jihočeského kraje: Farského 887, 390 02 Tábor, tel. + 420 381 252 416, 607 036 121, e-mail: info@icm tabor.cz 
 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE 

Název  
právnické osoby  

 

Sídlo   
IČ   
Právní forma   
Datum vzniku:   
Číslo a místo registrace   
Telefon/fax/mobil   
E-mailová adresa   
Webová adresa   
Adresa pro zasílání 
korespondence  

 

Statutární zástupce/oprávněný zástupce organizace  
Jméno, příjmení, titul   
Funkce   
Adresa trvalého bydliště   
Kontakt   
Kontaktní osoba (je-li odlišná od oprávněného zástupce)  
Jméno, příjmení, titul   
Funkce   
Kontakt   

 

Popis předmětu činnosti  
vaší organizace:  
 
Oborová 
působnost naší 
organizace v 
Asociaci NNO 
Jihočeského kraje  
 
 

 
 
 
 
sociální věci 
a zdravotnictví  

 
 
 
 
Děti a mládež 

 
 
 
 
kultura, 
umění a památky  

 
 
 
 
poradenství  
a vzdělávání  

ekologie,        
životní  prostředí  

regionální rozvoj  poradenství              
a vzdělávání 

tělovýchova a sport  

 
jiné, uveďte:  
 
 

 

 

 
Datum a místo podpisu:  

Podpis oprávněného 
zástupce:  

Razítko právnické 
osoby:  

    

    
 

 

  
  

 
Prosím, zašlete na adresu Asociace NNO JČK, Farského 887, 390 02 Tábor nebo e-mailem info@icmtabor.cz. Okopírejte, vyplňte a pošlete na adresu Asociace NNO Jihočeského kraje, Farského 887, 390 02 Tábor

nebo e-mailem: info@icmtabor.cz


