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Venku se konečně otepluje, sluníčko o sobě už 
dává vědět. Louky jsou plné krokusů a petrklíčů... 
Letošní duben je také ve znamení velkých asoci-
ačních změn. Koná se valná hromada Asociace 
NNO v České republice, která nám nastíní správ-
ný současný směr nestátních neziskovek. Přesto si 
přiznejme, že mnohé ještě není ideální, například 
spolky na jihu Čech stále váhají se svým vstupem do 
naší Asociace. Věřím, že nyní dojde k očekávanému 
zvratu a konečně se z příznivců stanou plnohodnot-
ní členové jihočeské Asociace NNO. Navíc se v Čes-
kých Budějovicích v první polovině dubna konal 
bezplatný seminář Jak sociálně podnikat. Příprava 
regionální burzy dětských a mládežnických spolků 
jde do finiše... Vše podstatné je na našich webových 
stránkách, kde se snažíme vždy vše aktualizovat, 
abyste měli co nejšetrnější zprávy a náměty pro 
svou činnost. A jak se říká, tak právě nyní je míč 
na vaší straně. Uvidíme v následném období kolik 
budeme mít nových členů naší jihočeské asociace.

Předseda ANNO JČK
Jiří Riki Řeháček

KRÁTCE

PRAVIDLA

DUBEN 2015

* Ve čtvrtek 26. března zasedal vý-
konný výbor Asociace NNO v České 
republice, který se domluvil na pravi-
dlech valné hromady konané 16. dubna 
v Praze.

* Celou zimu byl předseda ANNO 
JČK každou středu k dispozici v kan-
celáři, nyní bude na příjmu na Skype 
anno-jck (je možné se připojit), a to 
většinou po 17 hodině. Ale vždy bu-
deme k dosažení. V kanceláři většinou 
bude Václav Pavlík, tajemník a vedoucí 
kanceláře ANNO JČK. Ostatní členové 
výboru ve svých NNO (viz kontakty 
uveřejněné na http://annojck.cz).

* V úterý 31. března byla v Českých 
Budějovicích představena značka spo-
lehlivosti neziskové organizace. Více 
na straně 5.

* Ve čtvrtek 16. dubna se koná valná 
hromada Asociace nestátních nezis-
kových organizací v České republice. 
Více na straně 3.

* V pátek 24. dubna se sejdou zástup-
ci školních, dětských a mládežnických 
časopisů jihočeského kraje na vyhod-
nocení soutěže Školní časopis roku 
2015. Více na straně 3.

* V dubnu probíhá výstava ábíčka. 
K vidění jsou výtisky od prvního čísla 
z ledna 1957 až do současnosti. Ohléd-
nutí za ABC je v Obchodním centru 
Letňany, Praha. Na výstavu zvou šéf-
redaktoři Vlastislav Toman a Zdeněk 
Ležák.

* Pro ty, kteří nestihli budějovický 
seminář Jak sociálně podnikat nabízí-
me společně s Projektem P3 - People, 
Planet, Profit, o.p.s. další termíny semi-
nářů Sociálním podnikáním ke zvýše-
ním profesionality a transparentnosti 
neziskových organizací, a to na http://
www.ceske-socialni-podnikani.cz.

* Ve dnech 20. až 23. května se na 
Táborsku koná největší přehlídka vol-
nočasových aktivit dětí a mládeže 
Bambi 2015, za kterou jsou DDM Tá-
bor, ICM Tábor, HBL a Asociace NNO 
Jihočeského kraje. Více na straně 2.

Členem Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje 
mohou být právnické osoby podle článku IV., bodu 1 stanov Asociace, které 
souhlasí se stanovami a cíli sdružení. Členství v Asociaci vzniká na základě 
podané členské přihlášky dnem schválení výkonným výborem ANNO.

Neváhejte, staňte se členy ANNO JČK

Členskou přihlášku tvoří vyplněná 
přihláška do ANNO JČK, ověřená ko-
pie zakladatelské smlouvy nebo její 
ekvivalent (registrované stanovy, ko-
pie výpisu z rejstříku apod.) a výroční 
zpráva nebo její ekvivalent v případě, 
že organizace nevydává výroční zprávu 
(výroční zpráva či její ekvivalent však 
musí obsahovat údaje o hospodaření).

Členskou přihlášku je třeba zaslat pí-
semně na adresu ANNO JČK, Farského 
887, 390 02 Tábor.

Členství organizace vzniká schvále-
ním výboru. Výkonný výbor rozhodne 
o členství na základě podané přihlášky 

na svém nejbližším jednání a v co nej-
kratší době po rozhodnutí zašle zájemci 
o členství vyrozumění.

Úhrada členského příspěvku ve výši 
200 korun na rok 2015 (byl snížen 
z 500 korun 27. 11. 2014). Poprvé uhra-
dí členský příspěvek v roce, ve kterém 
vzniklo její členství. 

Pro své členy vytváříme potřebný 
servis, zajišťujeme školení, návody 
a osobní pomoc při jednání se státní 
správou apod. Vše potřebné najdete 
na našich webových stránkách http://
annojck.cz a přihlášku na zadní straně 
Občasníku.                  -riki-

Příroda se probouzí, probudí se i ostatní
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sEKCE DěTI A MLÁDEž

TÁBORSKO / SOBĚSLAVSKO 
– Už je to dvanáct let, co jsme v tá-
borské sokolovně začínali s Václa-
vem Pavlíkem pod patronací senáto-
ra Pavla Eyberta tzv. Bambiriádou. 
Tehdy vydatně pršelo a byla fakt 
hnusná zima. O rok později jsme 
prožili na náměstí TGM v Táboře 
zase téměř tropy, ale od té doby nám 
počasí doslova přeje. Většinou máme 
pěkné počasí, převážně sluníčko, hez-
ky a teplo, i když nás sem tam ovlažil 
i lehký deštík… Před šesti lety jsme 
byli, bez varování, vyřazeni Českou 
radou dětí a mládeže z měst, kte-
rá oficiálně pořádali a Bambiriádu. 
Nedali jsme se odradit, domluvili se 
v bývalém bambiriádním štábu a za-
ložili staronovou tradici nazvanou 
Bambi (dítě) a začali myšlenku ve-
řejné prezentace volnočasových dět-
ských a mládežnických aktivit roz-
šiřovat do Sezimova Ústí, Plané nad 
Lužnicí, Chýnova a do Soběslavi.

scházíme se
už podvanácté

jsme zahájili masovou kampaň. Nejlep-
ší spolupráce právě byla s výše uvede-
nými médii – moc jim děkujeme, jejich 
moderátoři a redaktoři jsou fantastičtí.

Vyhlašovatelé Bambi 2014 byli sta-
rostové tří měst a zástupci DDM Tábor, 
Soběslav, Veselí nad Lužnicí, ICM Tá-
bor, GN – Galénův nadační fond, Hnutí 
Březový lístek a Asociace nestátních 
neziskových organizací Jihočeského 
kraje.

Ohlédnutí:
Bambi 2012 se účastnilo 10.455 ná-

vštěvníků – Tábor 5.293, Chýnov 2.039 
a Planá nad Lužnicí 3.123. V roce 2013 
přišlo 10.096 návštěvníků Tábor – Chý-
nov – Planá nad Lužnicí. Bambištáb 
vypustil prezentaci přímo v Táboře. 
Pro rok 2014 zvolil druhé největší měs-

to regionu, a to Soběslav. Účast 8.943 
zájemců o volnočasové aktivity dětí 
a mládeže na Táborsku a Soběslavsku 
potvrdilo dobrou volbu a dobrý počin 
o rozšiřování myšlenek Jana Šimáněho 
– Galéna o spolupráci rozrůzněných.

Loňská Bambi 2014 se konala na 
třech místech, a to v Soběslavi (čtvrtek 
22. května), následoval Chýnov (pátek 
23. května) a ukončená byla v Plané nad 
Lužnicí (sobota 24. května). Účastnili 
se jí reprezentanti dětských a mládež-
nických volnočasových aktivity z ce-
lého regionu – Tábora, Sezimova Ústí, 
Chýnova, Plané nad Lužnicí, Soběsla-
vi, Veselí nad Lužnicí… Všechny tři 
dny byly slunné. Během akce nedošlo 
k žádnému úrazu. Záštitu převzali sta-
rostové pořadatelských měst, a to Jind-
řich Bláha, Pavel Eybert a Jiří Šimánek.

Všechna media zasahující do regionu 
byla včas informována, a to několikrát. 
Největší zájem byl z rádia Orlík a týde-
níku Táborsko. Ostatní média se připo-
jila v průběhu akce. Deset dní před akcí 

A jak to bude letos?
Sejdeme se ve středu 20. května, 

13.30 až 17 hodin v Soběslavi v parku 
upřed DDM Soběslav. Druhý den pro-
běhne ve čtvrtek 21. května, 12 až 17 
hodin v Táboře na Komoře, v pátek 22. 
května, 11.30 až 16 hodin v parku u zá-
kladní škole v Chýnově a v sobotu 23. 
května, 15.30 až 18 hodin ve školním 
sportovním areálu v Plané nad Lužnicí.

Kromě toho ve středu 27. května se 
plánuje setkání starostů měst Tábora, 
Chýnova, Plané nad Lužnicí a Soběsla-
vi s vedoucími účastníky Bambi 2015 
v Planí nad Lužnicí.

Text a foto Jiří Riki Řeháček
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ROK NULA ZAPOČAL

Bude Asociace NNO ČR konečně akční?

Ing. Martina Berdychová, 
předsedkyně Asociace NNO 
v České republice

Jaromír Hron (ANNO 
JMK), první místopředseda 
Asociace NNO v České re-
publice

Dr. Stanislav Konečný, 
ředitel kanceláře Asociace 
NNO v České republice

PRAHA - Valná hromada asociace se koná 16. dubna v zasedacím sále 
Národní echnické knihovny od půl jedenácté dopoledne. Několikahodinové 
jednání potvrdí, že asociace potřebuje okamžitý restart, a to hlavně aktivit 
některých členů, dále nutnost změn v jednacím řádu, stanov a další aosciační 
dokumentace, aby vše bylo v souladu s platnou novou legislativou. 

Renáta Manhartová, ta-
jemnice Asociace NNO v Čes-
ké republice

Mgr. Vlastimil Kopeček 
(AICM) z Českého Krumlo-
va, člen výkonného výboru 
Asociace NNO ČR

Dr. Václav Pavlík (AICM) 
z Tábora, tajemník a vedoucí 
kanceláře Asociace NNO Ji-
hočeského kraje

PřEDsTAVUJEME

Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS. 
(AICM) z Prachatic, místo-
předseda Asociace NNO Ji-
hočeského kraje

Jiří Riki Řeháček, Dr.h.c. 
(GNF, Hnutí BL) z Tábora, 
předseda Asociace NNO Ji-
hočeského kraje

A bude valná hromada! aneb Časy se mění
A vlastně by to nemělo být nic zvláštního ale ono je. A nejenom proto, že na 

ní půjde o volbu nového předsednictva. Jak zpívá Bob Dylan, časy se mění, 
a na to by asociace měla začít reagovat. Měla by se vrátit ne k řečem o ob-
čanské společnosti, která se z našeho života v denních starostech žel vytrácí, 
ale začít totální restart, ne v zájmu členů výboru ale v zájmu členů asociace. 
Tedy těch, co v neziskovém prostředí opravdu něco dělají, zápolí s překáž-
kami i úředníky, ale chtějí dosáhnout a taky dosahují výsledků. Asociace má 
sice léta sen o zastupování NS v Česku, ale jak říká Cimrman: „Každý máme 
jiné pořadí“. Tenhle sen se možná splní, pokud asociace nejdříve zvládne 
servis pro své vlastní členy, bude je znát a hájit jejich společné zájmy. Aso-
ciace má poprvé svojí kancelář i s pracovníky, má konečně podmínky pro 
servis členům, což by mělo být jejím principiálním posláním, ale zároveň to 
řadě lidí leží v žaludku. Ale má také velice problematické stanovy, v řadě míst 
kolidujících s demokratickými zásadami, má i právní formu, která měnícím se 
časům nevyhovuje. A nemá zrovna tu nejlepší pověst, byť její vnímání veřej-
nou správou se mění výrazně k lepšímu.

Valná hromada by se s tím vším měla vyrovnat. Pokud nové předsednictvo 
vezme věci za správný konec, zmizí z něj uražená ega a sběrači míst v nejrůz-
nějších komisích, ale za to se bude věnovat těm, kteří je zvolili, pak nás bude 
čekat vytváření nových stanov, tedy pravidel pro práci, a zejména ona práce 
sama.

Jiřina Šiková na prosincové konferenci neziskového sektoru zmínila pod-
statnou věc: „Občanské iniciativy a organizace jsou hlídacím nástrojem de-
mokracie, protože demokratická většina ještě neznamená automaticky vlast-
nictví moudrosti a inteligence“. Takže se nezbývá jen těšit, jak se NNO na 
valné hromadě poperou s tím, aby jedno nevylučovalo druhé.

                  Dr. Stanislav Konečný, ředitel Kanceláře Asociace NNO      

sOUTěž
Nejlepší školní časopisy se sejdou

ČESKÉ BUDĚJOVICE - V pátek 24. dubna, na 
svatého Jiří, když vylézají hadi a štíři se sejdou 
zástupci školních, dětských a mládežnických ča-
sopisů v krajském úřadě v jihočeské metropoli.

Jako hosté přislíbili účast František Kotrba, tisko-
vý mluvčí ministerstva průmyslu, Jiří Riki Řeháček, 
novinář, grafik a lektor pro malé časopisy, Jiří Zimo-
la, jihočeský hejtman a jeho radní Tomeš Vytiska.

Letos se pátého jihočeského ročníku účastní jed-
natřicet časopisů z šestadvaceti základní a středních 

škol. Nejlepší časopisy a noviny budou navrženy do devátého celorepublikového 
kola v Brně. Kromě toho připravujeme výstavku časopisů nebo novin, které pro 
své spolužáky a kamarády vydávají jejich nejbližší. 

V současné době se ještě časopisy a noviny hodnotí, a tak právě nyní ani nemám 
představu, které z periodik má největší čanci získat vavříny nejvyšší. Přesto sme-
kám před těmi, kteří je vytvářejí.       Václav Pavlík
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JMéNO NEZIsKOVKy

REgIsTRACE NNO

PREZENTACE A PENíZE

Budeme muset měnit názvy do konce roku 2015?
ČESKÁ REPUBLIKA - Občanská sdružení založená podle zákona 

č. 83/1990 Sb. se od ledna 2014 považují za spolky. NOZ ve své úpravě spolků 
stanovil pravidlo, že název spolku musí obsahovat slova „spolek“, „zapsaný 
spolek“ nebo alespoň zkratku „z. s.“. Občanská sdružení tuto povinnost větši-
nou nesplňují. Pro takové organizace tu pak je § 3042:

Odporuje-li název právnické osoby 
ustanovením tohoto zákona, přizpůsobí 
právnická osoba svůj název požadav-
kům tohoto zákona do dvou let ode dne 
nabytí jeho účinnosti. Není povinna 
tak učinit tehdy, jsou-li pro to důležité 
důvody, zejména užívala-li právnická 
osoba svůj název dlouhodobě a je-li pro 
ni tak příznačný, že jeho zaměnitelnost 

nebo klamavost nelze rozumně předpo-
kládat.

Z uvedeného ustanovení je zřejmé, 
že nejpozději v průběhu roku 2015 by 
si všechny organizace měly svůj ná-
zev opravit – pokud se jich tedy netý-
ká výjimka v druhé větě. Bohužel ze 
zákona už není zřejmé, na které přípa-
dy výjimka dopadá a na které nikoliv. 
Musí mít všechna bývalá občanská 

sdružení v názvu alespoň „z. s.“? Jak 
dlouho je „dlouhodobě“ a kdy je název 
pro rozumného „příznačný“? Konkrét-
ní odpovědi na tyto i další otázky nám 
zákon bohužel nedává. Jedinou jisto-
tou tak pro váhající zůstává rejstříkový 
soud, který by měl všechny organizace, 
jejichž názvy dle jeho názoru zákonu 
nevyhovují, vyzvat k nápravě.                        

                               -red-

Neziskovky jsou osvobozeny od poplatků
ČESKÁ REPUBLIKA – Už na konci minulého roku byla ve Sbírce listin 

provedena novelizace zákonu o soudních poplatcích, zákon č. 355/2014 Sb., 
který nabyl účinnosti hned dnem svého vyhlášení, tj. 29. prosince 2014 a bude 
platit až do 30. června 2016.

Zákon o soudních poplatcích tak 
v ust. § 11 odst. 2 stanoví, že od soud-
ních poplatků ve věcech veřejného 
rejstříku jsou osvobozeny mj. spolky, 
nadace, nadační fondy, ústavy i obec-
ně prospěšné společnosti. Právnické 
osoby s touto právní formou tedy dnes 
již nemusí platit soudní poplatek tisíc 
korun při provádění změn ve veřej-
ném rejstříku.  

Důvodem této novely bylo předchá-
zející znění zákona o soudních po-
platcích, který osvobozoval právnické 
osoby se statusem veřejné prospěšnos-
ti. Zvláštní zákon, který měl upravo-
vat podmínky a postup získání tohoto 
statusu však přijat nebyl a v dohledné 
době pravděpodobně ani nebude.

Účelem tohoto zákona, tedy úmy-
slem zákonodárce, bylo nejen osvo-
bodit od poplatků jednotlivé nezisko-
vé právní formy, ale také osvobodit 
všechna rejstříková řízení, která se 
těchto právních forem týkají - tedy 
i jejich prvozápis do veřejného rejs-
tříku. Tak to bylo i v minulosti, kdy 
např. občanská sdružení, dnes spolky, 
byla registrována u ministerstva vnitra 
bez jakéhokoliv správního poplatku. 

Ale pozor, kvůli nepřesné formula-
ci novely zákona o soudních poplat-
cích nejsou osvobozeni navrhovatelé 
u prvozápisu jmenovaných právních 
forem (pokud tedy nejsou spolky, na-
dacemi, ústavy a dalšími jmenovaný-
mi právnickými osobami). Soudy pak 
za prvozápis neziskových právních 

forem účtují navrhovatelům poplatek 
ve výši šest tisíc korun, tedy v přípa-
dě spolků poplatek šestinásobně větší, 
než v loňském roce.

Pokud soud neziskovou organizaci 
vyzve k zaplacení soudního poplat-
ku, může se bránit podáním námitek, 
ve kterých se bude dovolávat právě 
úmyslu zákonodárce. Otázkou však je 
úspěšnost těchto námitek. 

Vhodnějším řešením se pak jeví po-
čkat, neboť opravná novela je už před-
ložena Senátu ČR a schválená Ústav-
ně právním výborem. 

Podrobnější informace naleznete 
na http://www.psp.cz/sqw/historie.
sqw?o=7&t=306.                  -red-

Jak si vytvořit pěkné a levné webovky?
Mnozí, když slyší „Tvorba webu“ tak na něj jdou doslova mrákoty, protože 

si okamžitě představí mladíčka, „ajťáka“ hrbícího se nad klávesnicí, který 
něco komplikovaného tvoří na obrazovce. Výsledkem jsou webové stránky. 
To je prostě věcí dlouhého času a velkých peněz. Ale opak je pravdou. 

Naše webové stránky nemusí zase 
stát tolik peněz. Vždyť my nepotře-
bujeme nějak složité stránky. Naopak, 
musí být jednoduché, přehledné a rych-
lé. Ale přiznejme si, že prvopočátek 
vzniku webovek přesto vyžaduje hod-
ně práce, ale výsledek je pro nás odmě-

nou. Webovky musí fungovat a hlavně 
se jednoduše doplňovat... Musíme si 
uvědomit, co vlastně od našich stránek 
chceme. Nakonec zjistíme, že nám sta-
čí malé menu, které má několik pod-
titulů a potom místo pro aktuální pří-
spěvky. Jak si tedy ušetřit čas a peníze. 

Jako průvodce si můžeme stáhnout pří-
ručku od Jana Dědiče na stránkách naší 
přátelské jihomoravské asociace http://
www.annojmk.cz/sites/all/files/granto-
ve-poradenstvi/annojmk-manual-web
-pro-nezsiskovky-2014-a4.pdf.

Víme, že peněz není nikdy nazbyt, 
a tak proč platit za něco, co nepotřebu-
jeme nebo je skoro zdarma. Využijte 
nabídky, kterou nám Jihomoravané na-
bízí.                  -riki-
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Profesor Václav Klaus při obhajobě tohoto pojetí zdůraznil, že termínem 
nemyslí legitimní působení nevládních organizací, ale pouze ideologii, která 
jejich názor a obcházení a nahrazování demokratických mechanismů státu 
(alternativní rozhodování o věcech veřejných) upřednostňuje.

spor o pojetí NNO - NgO s Václavem Klausem

„NGOismus“ si podle V. Klause 
klade za cíl prosazení těch politických 
myšlenek, které jsou často radikální 
a zastává je pouze malá skupina lidí, 
která by svůj názor nemohla prosadit 
standardní cestou (brání např. volební 
klauzule). Tento způsob prosazování 
svých názorů podle něj používají pře-
devším feministky, radikální ekologové 
či různá hnutí za tzv. „rovnoprávnost“ 
a tzv. politickou korektnost. Extrémní 
verze NGOismu údajně požadují zru-
šení parlamentarismu. Jako typický 
příklad NGOismu jmenoval Klaus krizi 
v České televizi, kdy se „akční výbor“ 
zabarikádoval ve velíně, nedodržoval 
„pravidla hry“ a přijímal pozdravné 
telefonáty od vysokých ústavních čini-
telů. 

Pozice Václava Klause a zejména 
jeho výrok, podle nějž je „NGOismus“ 
nebezpečný skoro stejně jako komuni-
smus, vzbudila právě u některých ne-
vládních organizací i části veřejnosti 
značný odpor. Klaus později své výro-
ky korigoval v tom smyslu, že za ne-

bezpečné nepovažuje všechny nevládní 
organizace, ale pouze ty, které o zmíně-
né prosazování politických pozic „mi-
modemokratickými“ cestami usilují. 

Na druhou stranu se však ozývá i kri-
tika, že i Václav Klaus a jeho příznivci 
pro šíření svých názorů mistrně využí-
vají všech nástrojů ovlivňování veřej-

ného mínění, včetně lobbyingu. Jako 
příklad je uváděno občanské sdruže-
ní CEP založené Václavem Klausem 
v roce 1998, zaměřující se na šíření 
a podporu idejí svobodné společnos-
ti a tržního hospodářství (Jiří Staněk, 
Dramatická koláž: Pozor na NGOis-
mus, blisty.cz, 28. května 2005)

Podle kritiků Klausova pojetí je exis-
tence takové ideologie vykonstruovaná 
a nekonkrétní a Václav Klaus zavá-
děním tohoto termínu ve skutečnosti 
bojuje proti legitimnímu působení ne-
vládních organizací v demokratických 
mezích (Skočit nahoru, Co všechno se 
vejde do života Václava Klause, bezko-
rupce.cz). 

Zastánci Klausova pojetí zmiňují po-
litické záměry odborných a zájmových 
skupin, jež mají mít za cíl předepisovat 
společnosti své vize jako jediné pří-
pustné. Upozorňují také na nahrazová-
ní vůle celé společnosti vůlí a zájmem 
jednotlivců nebo užších skupin, tedy na 
vyššími cíli zaštítěný přesun rozhodo-
vání z politických parlamentních struk-
tur na struktury zájmové (Skočit naho-
ru, Petr Žantovský: Prezident Václav 
Klaus a „NGO-ismus“, Český rozhlas, 
12. března 2008).                   -redakce-

Asociace veřejně prospěšných organizací České republiky (AVPO 
ČR) představila v úterý 31. března v kavárně Horká vana v Českých 
Budějovicích značku spolehlivosti.

AVPO ČR představila značku spolehlivosti
AVPO ČR v rámci diskusních setkání 

představila značku spolehlivosti a její 
přínos pro neziskové organizace i jejich 
dárce z řad regionálních firem. „Znač-
ka spolehlivosti je zárukou pro firmy 
i jednotlivce, že peníze, které darují 
neziskové organizaci - držiteli značky 
spolehlivosti - budou použity správně 
na deklarovaný účel. „Naši hodnotite-
lé prověřují nejen to, jak jsou peníze 
v neziskovce využívány, ale zaměřují 
se i na správu, řízení a její transparent-
nost,“ říká Marek Šedivý, prezident 
AVPO ČR.

Osvětová kampaň pomůže 
malým neziskovkám
Na diskuzních setkáních po celé re-

publice jsou přítomní zástupci Aso-

ciace veřejně prospěšných organizací 
ČR, také neziskovek, které již značku 
úspěšně získaly i zástupci měst a firem. 
Dozví se, co je to značka spolehlivos-
ti a k čemu slouží, jaký je její význam 
pro dárce a pro neziskovky, jak probí-
há hodnocení a seznámí se s příklady 
prvních neziskovek, co ji již mají. Lidé 
z Česka chtějí peníze na dobročinné 
účely věnovat, ale většinou spíše prově-
řeným a veřejně známým organizacím.

Na představení značky přislíbili účast 
neziskové organizace z Jihočeského 
kraje. Mezi jinými například KreBul, 
o.p.s. (Prachatice/Volary, poradenství, 
vzdělávání, volnočas. aktivity), CpKP 
jižní Čechy (Centrum pro komunitní 
práci ČB), Mezi proudy o.p.s. (ČB - so-
ciální bydleni apod.), Mamma HELP 
(sdružení pacientek s nádorovým one-
mocněním prsu, ČB), Portus Prachati-

ce, o.p.s. (aktivity rodiny, děti), Autisté 
jihu (sociální dovednosti, ČB), spolek, 
Ledax o.p.s. (péče o seniory, ČB), Cen-
trum BAZALKA, o.p.s. (sociální služ-
by pro děti, ČB) , Centrum pro pomoc 
dětem a mládeži, o.p.s. (Český Krum-
lov), Středisko rané péče SPRP České 
Budějovice, PorCeTa, o.p.s. (speciální 
pedagogické poradenské centrum, Tá-
bor), a další.                            -redakce-
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