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Kdo jsme 
 

Jsme dobrovolným a nezávislým mezioborovým zájmovým sdružením 
právnických osob, které 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.  
 

Co děláme 
- společně se prezentujeme před odbornou a laickou veřejnosti, médii a podnikatelským sektorem 
prostřednictvím společných prezentací, výstav, kampaní...  
- poskytujeme informační a poradenský servis pro nestátní neziskové organizace působící v Jihočeském 
kraji,  
- koordinujeme společné zájmy v oblasti finanční, legislativní i informační,  
- organizujeme vzdělávání pracovníků členských organizací prostřednictvím společných seminářů, kurzů, 
besed, konferencí...,  
- zajišťujeme odbornou činnost v rámci pracovních skupin Asociace a koordinujeme jejich aktivity  

 

Naše aktivity v roce 2015 - výběr 
a) 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 - březen  
* 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  
b) informační a poradenský servis pro nestátní neziskové organizace působící v Jihočeském kraji,  
* informační zpravodaj Asociace NNO Jihočeského kraje, měsíčník  
c) koordinace společných zájmů v oblasti finanční, legislativní i informační  
* Regionální stálá konference - zastoupení Asociace NNO Jihočeského kraje  
d) vzdělávání pracovníků členských organizací  
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 krajem  
e) odborná činnost v rámci pracovních skupin Asociace a koordinace aktivit  
sekce - 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  
 
 

Jak se stát členem ANNO JČK 
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.  
 

http://www.annojck.cz/
http://www.annojihoceskykraj.blog.cz/
mailto:jrehacek1@gmail.com


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. + 420 218 217, 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. 

http://www.annojck.cz/
http://www.annojihoceskykraj.blog.cz/
mailto:jrehacek1@gmail.com

