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Už končí čas dovolených, prázdnin, letních tábo-
rů a různých soustředění. Začíná nám opět mravenčí 
práce s našimi recipienty a klienty. Ani výbor nespal, 
mnozí z nás se zapojili do letních aktivit, navíc z tá-
borské kanceláře kolovaly naše nové stanovy a další 
materiály k našim jednotlivým zástupcům spolků. Jsme 
elektronicky domluveni - e-maily, Skype a další moder-
ní dorozumívací prostředky byly ve velké pernamenci. 
Všechny připomínky byly probrány, stanovy a další 
dokumenty jsou už připraveny. Stačí jen vše potvrdit 
svým podpisem a můžeme se oficiálně přeregistrovat 
na spolek.

Od posledního čísla Občasníku se toho událo oprav-
du mnoho, a tak stačí sledovat webovky a sociální sítě 
našich členů i asociace, abychom mohli s klidem kon-
statovat, že naše jihočeská asociace žije plnohodnot-
ným životem a je opravdu životaschopným seskupením 
spolků a organizací, které hledají vždy společnou notu 
k naplnění cílů, prostředků a metod k práci nejen ke 
klientům, recipientům, ale i samy k sobě. 

Za výbor všem děkuji a těším se, že si budete navzá-

KRátce

KResleNý huMOR

Září 2015

V čase dovolených jsme nespali...

předseda ANNO JČK
Jiří Riki Řeháček

* Výroční zpráva naší Asociace 
NNO Jihočeského kraje je už od března 
2015 uveřejněna na našich webovkách 
www.annojck.cz.

* Návrh nových stavov je už od červ-
na na našich webových stránkách, po 
oficiálním schválení budou vyměněné 
za originál, a to s podpisem předsedy 
a dalšími náležitostni, a pak se budou 
moci také stahovat (budou ve formátu 
PDF).

* Ve čtvrtek 23. července se v Praze 
konala valná hromada Asociace NNO 
České republiky, která schválila stano-
vy a další dokumenty potřebné k přere-
gistraci na spolek.

* Na podzim se očekává opět mnoho 
akcí, a tak je potřeba si pořádně prolis-
tovat nejen Občasník, ale hlavně sledo-
vat naše webové stránky. 

* Táborské ICM rozesílá každý tý-
den Informační nabídku kulturně spo-
lečenských a sportovních aktivit tá-
borského regionu, kde najdete tipy na 
divadlo, kino, hudba, historie, festivaly, 
sport… , kromě toho i nabídku brigád 
i zaměstnání. Stačí se jen kontaktovat...

* Při kontrole bylo zjištěno, že někte-
ří ještě nemají zaplacený členský pří-
spěvek na rok 2015. Ten měl být vy-
rovnán do konce května (viz Občasník 
5/2015). Připomínáme, že účet ANNO 
JČK je 0270126754/0300. Minimální 
částka je 200 korun. Nezapomeňte do 
poznámky u platebního příkazu dopsat 
organizaci a rok, například „GN - Galé-
nův nadační fond - 2015“.

jem dávat o sobě více informací.  

Občasník vydává Asociace NNO JČK
Farského 887, 390 02 tábor
odpovídá: Jiří Riki řeháček, Dr.h.c.
+420 728 511 557; rehacek@outlook.cz 
www.annojck.cz; www.facebook.com/annojck 
BÚ ANNO JČK: 0270126754/0300
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KulAtý stŮl

PřeDstAVuJeMe se

JIŽNÍ ČECHY - Pokračujeme v pořádání seminářů Efektivní samostudium 
a další vzdělávání pracovníků NNO v zájmu zvyšování jejich kompetencí, a to  
v pátek 23. října v době 9 až 15  hodin v prostorech Krajského úřadu Jihočes-
kého kraje. 

A je tu dotační politika
ČESKÉ BUDĚJOVICE – Jak jsme slíbili, tak konáme. Připravujeme kula-

tý stůl tzv Jihočeské setkání nestátních neziskových organizací, a to na pon-
dělí 21. září 2015 v době od 9 do 15 hodin. Celé jednání bude probíhat přímo 
v prostorech Krajského úřadu Jihočeského kraje. Garantem akce je  Asoci-
ace NNO Jihočeského kraje za podpory a spolupráce s Asociací NNO České 
republiky a Krajským úřadem Jihočeského kraje.

Připravené jsou otázky o návrhu 
Státní politiky vůči nestátním nezisko-
vým organizacím na léta 2015 – 2020, 
Hlavní oblasti státní dotační politiky 
vůči nestátním neziskovým organi-
zacím pro rok 2016, Vícezdrojové fi-
nancování NNO - Zásady vlády pro 
poskytování dotací ze státního rozpoč-
tu České republiky nestátním nezisko-
vým organizacím ústředními orgány 
státní správy, Program rozvoje Jiho-
českého kraje 2014-2020 - Regionální 
akční plán - Grantové programy 2016, 

příklady dobré praxe - Asociace NNO 
ČR, Asociace NNO Jihomoravského 
kraje...

Lektoři budou z Asociace NNO ČR, 
Úřadu vlády ČR, Jihočeského a Jiho-
moravského kraje.

Z důvodu omezené kapacity závaz-
né přihlášky, prosím, zasílejte elek-
tronickou poštou na adresu info@
icmtabor.cz do 16.září 2015. 

Účastnický poplatek pro nečleny 
Asociace NNO Jihočeského kraje je 
symbolických 50 Kč, úhrada v hoto-
vosti na místě.      -ček-

Dejme o sobě vědět
ČESKÉ BUDĚJOVICE - V době od 21 září do 23. října bude probíhat další 

aktivita Asociace NNO Jihočeského kraje za podpory Jihočeského kraje - Vý-
stava 30 dní pro neziskový sektor Jihočeského kraje. 

Prezentace nestátních neziskových 
organizací Jihočeského kraje se bude 
konat v prostorech Krajského úřadu Ji-
hočeského kraje, Vernisáž je připravená 
na pondělí 21.září 2015 ve 14.30 hodin.

Technické zpracování prezentace je 
v průhledných plastových clipech -fixo-
vý rámeček 70 x 100 centimetrů. Předá-
ní prezentací k instalaci bude 21. září do 
10 hodin. Deinstalace výstavy a převzetí 
prezentací pak bude 23.října do 15hodin.  

Závazné přihlášky, prosím, zasílejte 
elektronickou poštou na adresu info@
icmtabor.cz do 16.září 2015.           -pav-

KulAtý stŮl

VZDěláNí A řeMeslO

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Asociace 
NNO Jihočeského kraje nabízí nejen 
svým členům - dětským a mládež-
nickým a ve prospěch dětí a mládeží 
působících NNO Jihočeského kraje - 
možnost se prezentovat na této výstavě, 
hlavně své vzdělávací a informačně po-
radenské aktivity. A to prostřednictvím 
expozice Asociace pro podporu rozvoje 
informačních center pro mládež v Čes-
ké republice, člena Asociace NNO Čes-
ké republiky. Garanty expozice jsou zři-
zovatelé a provozovatelé Informačních 
center pro mládež v Jihočeském kraji. 

Zájemci o tuto nabídku mohou své 
prezentační a propagační materiá-
ly vzdělávacího obsahu zaslat nebo 
je předat osobně v provozní kancelá-
ři Asociace NNO Jihočeského kraje 
do 16.října 2015 nebo přímo na místě 
konání výstavy v expozici AICM ČR
.                                                       -pav-

Vzdělávání pracovníků z neziskovek
Seminář je realizován za podpory 

Asociace NNO České republiky a nava-
zuje na první část cyklu, která proběhla 
loni na konci listopadu. Je určen vedou-

cím pracovníkům NNO v Jihočeském 
kraji. V obsahu najdeme problemati-
ku Zásady efektivní komunikace, PR 
a fundraising. 

Účastnický poplatek pro nečleny Aso-
ciace NNO Jihočeského kraje je 100 Kč, 
úhrada v hotovosti na místě.

Z důvodu omezené kapacity závaz-
né přihlášky, prosím, zasílejte elek-
tronickou poštou na adresu info@
icmtabor.cz do 16. října. 

-riki-
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ANNO ČR

Úspěšná celostátní valná hromada 

Předsedkyně ANNO ČR Martina Ber-
dychová byla spokojená...

Pohled do sálu... Bylo přítomno jen čtrnáct členů s hlasovacím právem, ale jed-
nání bylo kostruktivní a rychlé...

PRAHA - Valná hromada Asociace nestátních neziskových orga-
nizací České republiky se konala ve čtvrtek 23. července v pražském 
Eurocentru. Na programu bylo schválení nových stanov, informace 
o hospodaření, rozpočet...

Dříve než se konala červencová val-
ná hromada, tak proběhla několika-
měsíční diskuze o nových stanovách 
asociace jako spolku. Diskuze sice 
byla mnohdy až rozvláčná, ale přitom 
konstruktivní, protože všichni chtěli 
abychom se dohodli a nakonec schvá-
lili takové stanovy a další dokumenty, 
které budou mít dlouhodobou platnost.

Sešlo se čtrnáct zástupců členských 
organizací s hlasem volebním, a tak 
jsme nakonec měli mandát na schvá-
lení všech dokumentů. Ostatní, co ne-
přijeli, byli řádně omluveni. Většina 
z nich se aktivně ale zapojila v připo-
mínkovém období, a tak i jejich ná-
zory, postřehy a připomínky byly za-
pracovány do nových stanov asociace. 
Kromě hlavního téma - stanovy - se 
také řešily návrhy týkajících jednot-
livých oblastí asociace, například pří-
prava krajských seminářů nebo aktuál-
nost a doplnění informací jednotlivých 
členů a na webových stránkách. Jak je 
vidět, tak naše střešní Asociace NNO 
České republiky chytla nový vítr, kte-

rý se snaží jednotlivé členy spojovat 
a ne rozdělovat.

My se na jihu Čech už těšíme na 
říjnový seminář, který právě zaštituje 

nové celorepublikové vedené asocia-
ce. Ten je opět zaměřen na vzdělávání 
pracovníků neziskového sektoru. Jsou 
připravení fundovaní lektoři, kteří 
problematiku znají tzv. „z terénu“, ne 
někde z pohodlného křesílka z klima-
tizované kanceláře.                                    
	 																				Text	a	foto		-riki-

Aktuálním cílem organizace je zlepšovat postavení 
neziskového sektoru ve vztahu k veřejné správě ČR

Předsedkyně Asociace nestátních neziskovkých organizací v České 
republice Ing. Martina Berdychová se k situaci vyjadřuje takto: „V roz-
poru s obecně deklarovaným významem občanské společnosti však stále 
neziskový sektor nedosáhl potřebného postavení respektovaného partnera 
veřejné správy. Naopak, v poslední době se setkáváme s rostoucí restrikcí 
ukotvenou v legislativních normách, zvyšováním administrativy a byrokra-
cie. Za zásadní považujeme i omezování přístupu k finančním zdrojům pro 
neziskový sektor.“ Postoj k nově navrženým normám i otázku transparent-
ního a efektivního financování neziskového sektoru bude Asociace NNO 
v ČR vůči veřejné správě otevírat i v budoucnu.  

„Celospolečenská atmosféra se ubírá cestou od důvěry k vlastním obča-
nům k vyšší kontrole, od rozvoje aktivit a iniciativ zdola k systému cent-
rálního rozhodování a řízení na úrovni vlády a krajských samospráv. Toto 
vše se pak projevuje ve většině oblastí života a brání efektivnímu řešení 

ekonomických, sociálních, ekologických a bezpečnostních problémů“, dodává k aktuální situaci předsedkyně Martina 
Berdychová.

Role Asociace NNO v ČR je při komunikaci s institucemi státu potřebná. I proces síťování NNO pod patronací 
ANNO ČR je přínosné z hlediska státní správy, která potřebuje trvalého a srozumitelného partnera, u kterého se může 
spolehnout na jeho reprezentativnost i legitimitu, a z toho plynoucí odpovědnost. 

Asociace NNO ČR je všeoborovou střešní organizací s regionální strukturou, která je vysoce reprezentativní 
z hlediska zastoupených oborů, dle počtu členských organizací i dle množství občanů, jejichž zájmy obhajuje. 
Byla založena v roce 2003 a v současné době má 45 přímých členů, sdružujících téměř 900 členských nezisko-
vých organizací, reprezentujících více než 1,3 milionů občanů České republiky.
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seKce Dětí A MláDeže

Mezinárodní mediálně-umělecký projekt
ČESKOKRUMLOVSKO – Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. 

Český Krumlov, které je zakládajícím členem Asociace pro podporu rozvoje 
Informačních center pro mládež v České republice (AICM ČR) a Asociace 
nestátních neziskových organizací v Jihočeském kraji (ANNO JČK) připra-
vilo ve spolupráci se slovenským občanským sdružením „Spolu sme PRIE-
VIDZA“ a slovinskou organizací Mladinski kulturni center Slovenj Gradec“ 
(MKC) v termínu od 3. do 9. srpna 2015 společné setkání mladých lidí z těch-
to partnerských organizací.

Bylo možné sledovat průběh letního 
dětského tábora „Prázdniny v pohybu“ 
na webových stránkách, který byl za-
hájen na Čeříně.

Prostřednictvím workshopů a dal-
ších aktivit si mladí lidé, rozdělení do 
národnostně „namixovaných“ týmů, 
vyzkoušeli například přípravu roz-
hlasového pořadu a jeho  odvysílání, 
tvorbu animovaného filmu a také vy-
braná tradiční řemesla – „kovářství“ 
a kreativní uměleckou tvorbu zaměře-
nou do výtvarné oblasti – „malbu na 
hedvábí“.

Jako mateřská základna účastníkům 
sloužila táborová základna na Chatě 
pod Kletí v blízkosti obce Krásetín na 
Českokrumlovsku. Jednotlivé téma-
tické workshopy probíhaly v Českém 
Krumlově na pracovištích CPDM, 

o.p.s. – v internetovém  mládežnickém 
Rádiu ICM, v prostorách NZDM Bou-
da a Informačního centra pro mládež.

V rámci uvolňovacích, odpočinko-
vých a kulturně poznávacích aktivit 
byly do společného projektu zahrnuty 
nejrůznější sportovní hry, splutí části 
řeky Vltavy na raftech, prohlídka Zá-

meckého muzea a grafitového dolu 
v Českém Krumlově.

Nedílnou součástí programu byly 
i národní večery, při kterých všechny 
tři národní skupiny (česká, sloven-
ská a slovinská) představily ostatním 
účastníkům nejenom národní tradice, 
zvyky, kulturu svých zemí, ale i svoji 
národní kuchyni.

Věříme, že aktivity projektu přispě-
ly mladým účastníkům k rozšíření je-
jich znalostí a  zkušeností v hlavních 
tématech projektu a že projekt přispěl 
ke vzájemnému poznávání kulturní 
a společenské reality života mladých 
lidí v jednotlivých účastnických ze-
mích. Mgr.	Jiří	Muk,	vedoucí	projektuseKce Děti A MláDež

ČESKÝ KRUMLOV - Od pondělí 13. do čtvrtka 16. července se v otevře-
ném klubu na sídlišti Mír a jeho blízkém okolí odehrával pilotní projekt Uli-
cemi Krumlova. Projekt byl pro děti a mládež z Českokrumlovska a byl za-
měřen na techniky streetartu a tvoření ve veřejném prostoru. 

Děti tvořily na projektu ulicemi Krumlova
Účastníci se dozvěděli informace 

o pouličním umění a dílech světových 
a českých autorů, součástí úvodní pre-
zentace byla i legislativní otázka tvo-
ření v ulicích. Vyzkoušeli si techniku 
„stencil“ (šablonek). 

Ve středu se účastníci sešli s místním 
umělcem Markem Borsányim, se kte-
rým prošli ulice města, kde si všímali 
výtvarných projevů na historických bu-
dovách z dob Rožmberského rodu až po 
současnost. Dalším cílem byla bývalá 
prádelna v Hradební ulici, kde program 
pokračoval tvořením šablonek a násled-
ným vyvedením na papír, tričko popří-
padě do předem určených prostor ulice 
pomocí sprejů. 

Poslední den projektu děti a mládež-
níci tvořili sošky z pletiva a papíru, kte-
ré pak barevně vyzdobili spreji. Tento 
den byla v okolí klubu na sídlišti Mír 
instalována dílka účastníků ke shlédnutí 
veřejností. 

Projektu se zúčastnilo 41 dětí a tea-
nagerů. Projekt připravily pracovnice 
Informačního centra pro mládež, které 

si jako spolupracovníky přizvaly Vio-
lu Tokárovou a Marka Borsányiho. Za 
finanční podporu projektu děkujeme 
městu Český Krumlov.

Iva	Sonnbergerová,	
Magdalena	Zronková (kráceno)  

Snímek z projektu Ulicemi Krumlova. 

VýZVA
Vážení	 členové	Asociace	nestát-

ních	neziskových	organizací	Jiho-
českého	 kraje	 pokud	 chcete,	 tak	
své	příspěvky	můžete	posílat	na	ad-
resu	asociace	nebo	předsedy.	
Pokud	nic	nepošlete,	pak	se	ne-

divte,	že	o	vás	málokdo	něco	kon-
krétního	ví...	
Vše	závisí	pouze	na	vás.	
Děkuji Jiří Riki Řeháček, 
předseda ANNO JČK
info@icmtabor.cz
rehacek@outlook.cz
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NáVštěVA V KRAJi

Karla šlechtová v kraji

seKce sOciál. služeB

PRACHATICE - Komunitní plánování sociálních služeb v rámci ORP Pracha-
tice nabízí zapojení do pracovních skupin.

seKce Děti A MláDež

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Léto 
a prázdniny se pomalu blíží ke kon-
ci, a tak Baby centru Šikulka hod-
notí své letošní příměstské tábory. 
Během prázdnin jich uspořádalo 
celkem osm, a to pro děti od čtyř do 
dvanácti let. 

Každým rokem je vidět stále větší 
zájem o „šikulkovské táboření“. Tato 
skutečnost ukazuje, že organizátoři pří-
městských táborů jdou správným smě-
rem. 

Baby centrum šikulka 
a příměstské tábory

Každý příměstský tábor  má své 
téma a je pro jinou dětskou kategorii. 
Probíhaly přímo v Baby centru Šikul-
ka, kde byly pro táborníky připraveny 
dvě základny, pro dvě dětské kategorie. 
Kromě bohatého programu byla čerstvá 
strava a pitný režim zcela zajištěn z ku-
chyně vlastní restaurace, kde se připra-
vovaly i svačiny na výlety. Vždy dva 
výlety byly naplánovány na každém 
běhu. Organizátoři plně využívali také 
vlastní vnitřní prostory centra, napří-
klad tělocvičnu, učebny, hernu pro děti, 
bazén, solno-jodovou jeskyni apod. -jř-

JIHOČESKÝ KRAJ - Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová prv-
ní srpnovou středu navštívila Jihočeský kraj. Vyzdvihla především program 
přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Ba-
vorsko, který se dlouhodobě řadí mezi nejúspěšnější z celé Evropské unie.

„Jihočeský kraj v sobě skrývá obrov-
ský potenciál vzhledem k dlouhodobě 
stabilnímu růstu, který klade důraz na 
tradiční odvětví v regionu. V pozadí 
nezůstávají ani ambice v oblasti podpo-
ry cestovního ruchu, a to díky turistic-
ky atraktivní přírodě a krásné krajině 
s velkou koncentrací kulturních pamá-
tek zapsaných na seznamu UNESCO. 
Nabídla jsem Jihočeskému kraji služ-
by agentury CzechTourism v oblasti 
propagace turisticky atraktivních míst 
v území. K všestrannému rozvoji  Jiho-
českého kraje může přispět pochopitel-
ně i program přeshraniční spolupráce 
České republiky se Svobodným státem 
Bavorsko, který je vzorovým příkladem 
toho, jak zřetelně jsou evropské peníze 
prospěšné pro kraje. Na tento trend se 
pokusí program přeshraniční spoluprá-
ce v programovém období 2014-2020 
mezi těmito regiony navázat,“ uved-

la ministryně pro místní rozvoj Karla 
Šlechtová.

Dopoledne se ministryně pro místní 
rozvoj Karla Šlechtová setkala se zá-
stupci regionu, jihočeským hejtmanem 
Jiřím Zimolou (na snímku s ministryní) 
a představitelů města České Budějo-
vice. V průběhu jednání se zúčastnění 
seznámili s hlavními prioritami  Mini-
sterstva pro místní rozvoj a především 
s dalšími plány  a možnostmi podpory 
pro kraje, o kterých ministryně Šlechto-
vá informuje na svých cestách po naší 
zemi. „Během debaty jsme probrali 
kompletně všechno, agendy minister-
stva  a hlavně já jsem si také vyslechla 
jejich problémy a od toho také po kra-
jích České republiky jezdím, protože já 
to chci slyšet a cítím to jako svou po-
vinnost. Chci, aby zástupci krajů, měst 
a obcí věděli, že mají v Ministerstvu 
pro místní rozvoj oporu,“ dodala Karla 
Šlechtová.                            Zdroj	MMR
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Náš tiP NA Výlet

PRO VšechNy

OSTRAVA - V pátek 4. září v deset hodin se slavnostně otevře Centrum 
trénování paměti a kreativní program proběhne do 19 hodin, které provozuje 
společnost MENS SANA (Zdravá mysl). 

chceme lidem bez naděje, vrátit naději
To vzniklo v roce 1996 pro podpo-

ru a rozvoj psychoterapie, ergoterapie 
a sociální práce zaměřené na problema-
tiku péče o duševní zdraví, budování 
komunitní péče v Ostravě a vzdělá-
vání v těchto oborech. Bylo založeno 
skupinou terapeutů z denního sanato-
ria s psychoterapeutickou péčí Dům 
duševního zdraví. V současné době 
poskytuje sociální služby, vzděláva-
cí, volnočasové, klubové, terapeutické 
aktivity, preventivní programy, kogni-
tivní rehanilitaci a pracovní rehabilitaci 
kolem 350 lidem ročně se zdravotním 
postižením v Moravskoslezském kraji.

Nachází se v Bulharská 1561 v Ostra-
vě-Porubě. Více na www.menssana.cz.

-ček-

PRACHATICE - Burzy nepotřebných věcí pořádá Jihočeské centrum pro zdra-
votně postižené a seniory už od listopadu 2008. Do burzy centru lidé darují již 
nepotřebné věcí, a to oblečení, boty, módní doplňky, nádobí, knihy, kabelky… 
a dobrovolnice z Domu s pečovatelskou službou Na Sadech je pak prodávají od 
symbolické jedné korunu do sto korun. Výtěžek burzy se vždy používá na aktivity 
pro osoby se zdravotním postižením a seniory, například dovybavení Komunitní-
ho centra pro zdravotně postižené a seniory, na zabezpečení oslav Mezinárodního 
dne zdravotně postižených, nákup kompenzačních pomůcek do půjčovny, Den bez 
bariér a podobně. Takového burzy pořádají dvakrát až třikrát do roka.        -jř-

Úspěšné burzy JcZPs
seKce ZDRAVOtNictVí

Volná herna 
i kavárnička 

ČESKÝ KRUMLOV – Každé pon-
dělí od čtyř do šesti, v úterý celý den 
a v neděli od tří odpoledne až do šesti 
jsou otevřené prostory a vybavení Ro-
dinného centra Krumlík pro vzájemná 
setkávání. Pro děti jsou připraveny za-
jímavé hračky a možnosti vzájemného 
vyžití. Děti i rodiče si v rámci této ak-
tivity mohou vzájemně popovídat, sdí-
let své zkušenosti a třeba i navrhnout 
náměty pro další aktivity RC Krumlík. 
Místní volný prostor není nikterak or-
ganizovaný a ani není potřeba se na něj 
předem přihlašovat. Stačí přijít a podle 
zdejších pravidel prostory využívat.

Ti starší a senioři rádi využívají pro 
svá setkání klidnou kavárničku, a tak je 
v Krumlíku stále živo. 

Více na http://www.latran.cz/index.
php?page=page&kid=412.   -ček-
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gRANty
MINISTERSTVO PRÁCE A SO-

CIÁLNÍCH VĚCÍ VYHLAŠUJE 
VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁ-
DOSTÍ O PODPORU V RÁMCI 
OPERAČNÍHO PROGRAMU ZA-
MĚSTNANOST.

Číslo výzvy 013 - PODPORA SLU-
ŽEB PÉČE O DĚTI 1. STUPNĚ ZÁ-
KLADNÍCH ŠKOL V DOBĚ MIMO 
ŠKOLNÍ VYUČOVÁNÍ MIMO HL. 
M. PRAHU 

Prioritní osa 1 - Podpora zaměstna-
nosti a adaptability pracovní síly

Investiční priorita 1.2 -  Rovnost žen 
a mužů ve všech oblastech, a to i pokud 
jde o přístup k zaměstnání a kariérní 
postup, sladění pracovního a soukro-
mého života a podpora stejné odměny 
za stejnou práci

Podporované aktivity 
- zakládání a provozování zařízení, 

která doplní chybějící kapacitu stáva-
jících institucionálních forem tohoto 
typu (školní družiny, kluby), s dobou 
provozu odpovídající potřebám rodi-
čů (oproti současné nabídce družin též 
v časných ranních hodinách a až do po-
zdního odpoledne),

- skupinová doprava do/ze školy ze-
jména ve venkovských či příměstských 
regionech s komplikovanou dopravní 
obslužností (školní autobusy),

- zajištění doprovodu dětí na kroužky 
a zájmové aktivity,

- příměstské tábory v době školních 
prázdnin (tj.nepobytové).

Oprávnění žadatelé:
obchodní korporace, OSVČ,státní 

podnik,profesní a podnikatelská sdru-
žení, právnické osoby vykonávající 
podnikatelskou činnost zřízené zvlášt-
ním zákonem, NNO,kraje,organizace 
zřizované kraji, obce, organizace zřizo-
vané obcemi, dobrovolné svazky obcí

Výzva platí od 3.srpna 2015, příjem 
žádostí od 21. 8. 2015, uzávěrka 16. říj-
na 2015 ve 12.00 hod.

Více informací: www.esfcr.cz/vyzva-
013-opz

Číslo výzvy 031 - BUDOVÁNÍ KA-
PACIT A PROFESIONALIZACE 
NNO 

Prioritní osa 3:  Sociální inovace 
a mezinárodní spolupráce

Investiční priorita 3.1 - specifický 
cíl 3.1.1: Zvýšit kvalitu a kvantitu vyu-
žívání sociálních inovací a mezinárod-
ní spolupráce v tematických oblastech 
OPZ

Podporované aktivity 
Aktivity mají za cíl zvýšení kapacit, 

profesionalizace a transparentnosti 

NNO5. Podporované budou zejména 
aktivity zvyšující důvěryhodnost NNO 
vůči veřejnosti, státnímu  a soukromé-
mu sektoru (např. pokud jde o posuzo-
vání efektivnosti hospodaření,  kvalitu 
řízení, personální zajištění a podobně) 
a  budování kapacit NNO s cílem efek-
tivnější práce  s cílovou skupinou v ob-
lasti sociálního začleňování, rovnosti 
žen a mužů a rovných příležitostí.

Oprávnění žadatelé: 
Nestátní neziskové organizace 

(NNO), které:
- prokáží dobu existence minimálně 

2 roky od vyhlášení výzvy - mají zve-
řejněnou aktuální výroční zprávu na 
webových stránkách, která obsahuje  
rozvahu a výkaz zisků a ztrát

Oprávnění partneři
Pro tuto výzvu není partner povinný. 

Mohou jimi být kraje, obce, a jimi zři-
zované organizace, dobrovolné svazky 
obcí,organizační složky státu a jimi zří-
zené příspěvkové organizace, sociální 
partneři, zaměstnavatelé včetně OSVČ, 
poskytovatelé sociálních služeb, vzdě-
lávací a poradenské instituce a vý-
zkumné organizace, nestátní neziskové 
organizace.

Výzva platí od 3.srpna 2015, příjem 
žádostí od 1. 9. 2015, uzávěrka 31. pro-
since 2015 ve 12.00 hod.

Více informací www.esfcr.cz/vyzva-
031-opz

Číslo výzvy 032 - MEZINÁRODNÍ 
MOBILITA PRO ZNEVÝHODNĚ-
NOU MLÁDEŽ 

Prioritní osa 3:  Sociální inovace 
a mezinárodní spolupráce

Investiční priorita 3.1 - specifický 
cíl 3.1.1: Zvýšit kvalitu a kvantitu vyu-
žívání sociálních inovací a mezinárod-
ní spolupráce v tematických oblastech 
OPZ

Podporované aktivity.
Individuální komplementární pro-

jekt. Potenciální komplementární vaz-
ba uvnitř programu s prioritní osou 
1 OPZ.

Podporovanou aktivitou je meziná-
rodní mobilita pro znevýhodněnou mlá-
dež, která zahrnuje vzdělávací a mo-
tivační aktivity, zahraniční stáže pro 
cílovou skupinu, poradenství a inten-
zivní následnou podporu cílové skupiny 
pro vstup na trh práce nebo do dalšího 
vzdělávání či odborné přípravy po je-
jím návratu do České republiky.

Oprávnění žadatelé: 
Vzdělávací instituce včetně peda-

gogicko-psychologických poraden, 
agentury práce, nestátní neziskové or-
ganizace, kraje a obce a jimi zřizované 
organizace

Výzva platí od 3.srpna 2015, příjem 

žádostí od 1. 9. 2015, uzávěrka 30.října 
2015 ve 12.00 hod.

Více informací www.esfcr.cz/vyzva-
032-opz

EVROPA
VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRO-

JEKTŮ V OBLASTI PREVENCE 
SEXUÁLNÍHO OBTĚŽOVÁNÍ 
A SEXUÁLNÍHO NÁSILÍ NA ŽE-
NÁCH

Na internetových stránkách Evrop-
ské unie -  Generálního ředitelství pro 
spravedlnost a spotřebitele -  je zveřej-
něna výzva k předkládání nadnárodních 
projektů prevence a boje proti sexuální-
mu obtěžování anebo sexuálnímu násilí 
páchanému na ženách a dívkách pro-
gramu Práva, rovnost a občanství.  

Uzávěrka pro podávání žádostí mezi-
národního projektu (partneři alespoň ze 
tří různých členských států EU)  je 13. 
října 2015.  

Více informací http://ec.europa.
eu/justice/grants1/calls/2015_acti-
on_grants/just_2015_rdap_ag_sexv_
en.htm

JIHOČESKÝ KRAJ
ÚČELOVÁ DOTACE Z ROZ-

POČTU JIHOČESKÉHO KRAJE 
POSKYTOVATELŮM SOCIÁL-
NÍCH SLUŽEB V R. 2016

Účelová dotace z rozpočtu Jihočes-
kého kraje se poskytuje poskytovate-
lům sociálních služeb k financování 
běžných (neinvestičních) výdajů, kte-
ré souvisejí s poskytováním sociál-
ních služeb v souladu se zpracovaným 
Střednědobým plánem rozvoje sociál-
ních služeb (SPRSS). 

Oprávnění žadatelé
poskytovatelé sociálních služeb, kteří 

mají oprávnění k poskytování sociál-
ních služeb (registraci) na druh soci-
ální služby, na kterou žádají účelovou 
dotaci anebo poskytovatelé, kteří jsou 
zapsáni v registru poskytovatelů sociál-
ních služeb (§ 85 odst. 1 zákona o soci-
álních službách) na daný druh sociální 
služby, na kterou žádají . 

Vyhlášení 7.9.2015, uzávěrka  podání 
žádostí 5.10.2015

Více informací http://www.kraj-jiho-
cesky.cz/
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