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To je věta (v titulku) doslova do pranice, pro-
tože vždy může být lépe. Pokud se ohlédneme 
za minulým rokem, tak můžeme konstatovat, že 
šlo o rok restartu naší krajské asociace. Po pěti 
letech jsme konečně založili náš bankovní účet, 
máme funkční kancelář, razítka, plné semináře 
zájemců... jenom finančních prostředků je stále 
minimum, které nestačí ani na provoz kance-
láře. To je jeden z úkolů letošního roku, který 
bychom chtěli částečně zabezpečit. 

Věřím, že se nám podaří navázat užší vztahy 
s krajským úřadem a ostatními orgány státní 
správy a samozřejmě také s jihočeskými ne-
ziskovkami a získáme další aktivní členy naší 
asociace. Je pravda, že se snažíme pomáhat 
všem nestátním neziskovým organizacím v naší 

KRÁTCE

KRESLENÝ HUMOR

LEDEN 2016

Letošní rok bude ještě úspěšnější
* V nejbližší době by měla být pode-

psána  SMLOUVA O SPOLUPRÁ-
CI mezi  naší  asociací  a  Jihočeským 
krajem. 
*  V  lednu  bychom  měli  jednat 

o    SMLOUVĚ O  PATRNERSTVÍ 
s  celostátní  a  jihočeskou  asociací  - 
Sdružení obrany spotřebitelů.

* NOVÉ STAVOVY ANNO JČK 
jako spolku jsou od června 2015 na na-
šich webových stránkách http://annojck.
cz v záložce dokumenty.
*    V  prosinci  kancelář  ANNO  JČK 

vytvořila  ADRESÁŘ  NEZISKO-
VEK  JIHOČESKÉHO  KRAJE, 
který  je  rozdělen  do  okresů  a  sekcí. 
Ten od konce prosince je na webových 
stránkách asociace v rubrice Dokumen-
ty.
* Loni  jsme začali vydávat náš OB-

ČASNÍK.  Vyšlo  celkem  deset  čísel, 
které  jsou  ke  stažení  na  našich webo-
vých stránkách.
*  Byli  bychom  rádi,  kdyby  všich-

ni  naši  členové  aktivně  přispívali  do 
OBČASNÍKU  A  NA  WEBOVÉ 
STRÁNKY,  protože  jde  o  jejich  pre-
zentaci.
*  Nezapomeňte,  že  se  blíží  termíny 

pro  žádosti  k  jednotlivým  GRAN-
TŮM  A  DOTACÍM.  Přehled  byl 
v prosincovém čísle.
*  Po  několikaměsíční  pauze  opět 

fungují webové stránky ASOCIACE 
NNO ČESKÉ REPUBLIKY.  Ty  se 
průběžně doplňují... Pozor jsou nyní na 
adrese http://anno-cr.cz.

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

působnosti, ale členové mají, musí mít, vždy přednost před ostatními. Naše 
ohlédnutí za minulým rokem i náš hrubý plán na rok 2016 je už v tomto čísle, 
na webových stránkách je první verze adresáře jihočeských neziskovek. 

Je toho před námi opravdu hodně a my to s vámi chceme splnit, aby státní 
orgány a instituce nás braly jako plnohodnotného partnera. 

Jiří Riki Řeháček, předseda ANNO JČK

-RIKI-
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NEHORÁZNOST

PŘIPRAVUJEME

Vzdělávání pracovníků 
neziskovek v kraji

- možné témata 
- dle potřeb a zájmů NNO: 
n Dotační  tituly  Jihočeského  kraje 

pro NNO a jak na projekty
n Finanční řízení v NNO
n Účetní  uzávěrka  a  výroční  zpráva 

v NNO
n Právní úprava spolků
n Právní minimum pro NNO
n Účetnictví a daň z příjmů NNO za 

rok 2015 a novinky pro rok 2016
n Vedení účetnictví NNO a audit
n DPH v neziskové organizaci
n Účetnictví a daně prakticky v NNO 

2016, 
n Vzdělávací cyklus Efektivní samo-

studium a další vzdělávání pracovníků 
NNO v zájmu zvyšování jejich kompe-
tencí.
n Ochrana spotřebitelů - jak se bránit 

(Sdružení obrany spotřebitelů)
 

Prezentace NNO JČK 
na veřejnosti

n NGO Market Praha
n Přehlídky  aktivit  dětských  a mlá-

dežnických a ve prospěch dětí a mláde-
že působících organizací  
n 30. dní pro neziskový sektor - vý-

stava a prezentace NNO JČK
n Setkání jihočeských NNO

Hlavní aktivity ANNO JČK
Prosinec byl sice posledním měsícem roku... Dohá-

něli jsme, jako všichni, to, co jsme chtěli ještě dotáh-
nout v minulém roce... Hodnotili jsme naší činnost za 
rok 2015 a také plánovali aktivity pro rok 2016. To byl 
hlavní úkol výboru Asociace nestátních neziskových 
organizací Jihočeského kraje a kanceláře. Kromě toho 
jsme začali budovat nový adresář jihočeských nezisko-
vek, který byl hlavní doménou kanceláře a Informač-
ního centra pro mládež v Táboře a v Českém Krumlo-
vě. Času bylo sice málo, ale vše jsme stihli včas. První 
vlašťovka spolupráce s Krajským úřadem byla započata 
právě tímto adresářem, který se bude muset v tomto roce 
aktualizovat...        Václav Pavlík, tajemník ANNO JČK

n Vzdělání a řemeslo české Budějo-
vice
n Bambi  2016  -  Tábor  -  Chýnov  - 

Soběslav - Planá nad Lužnicí
n Aktivní účast v projektu Generace 

(GNF)
n Občasník ANNO JČK, nový infor-

mační zpravodaj, který se v roce 2015 
osvěčil a má zpětnou vazbu
n Komunikace přes webové stránky 

http://annojck.cz  a  Facebook  https://
www.facebook.com/annojck/
n Tvorba  mezioborového  katalogu 

NNO Jihočeského kraje (podle finanč-
ních možností i tištěného)
n 6.  ročník  Jihočeského  krajského 

kola soutěže školních novin a časopisů
 

Odborná činnost 
- pracovní skupiny 

-  Regionální  stálá  konference  pro 
území Jihočeského kraje
- Pracovní skupina Vzdělávání Regi-

onální stálé konference pro území Jiho-
českého kraje 
- Pracovní skupina Zaměstnanost
- Pracovní skupina cestovního ruchu

KATALOG NNO

Při jednáních se senátorem Pavlem 
Eybertem a některými starosty měst 
jsme se dozvěděli, že jsou některé nezis-
kovky (ne naši členové), které přijdou 
na radnice a direktivně se dožadují pří-
spěvku na svou činnost. Nejde o sluš-
nou žádost, ale mnohdy i o vyhrožová-
ní... To bude jedna z věcí, kterou bude 
výbor ANNO JČK projednávat, protože 
takovéto jednání kazí snahu a solidnost 
ostatních neziskovek v kraji.           -ček-

Vytvořit Adresář nestátních nezisko-
vých organizací  Jihočeského kraje byl 
splněn  k  15.  prosinci  minulého  roku 
a byl oficiálně zaslán OREGU elektro-
nicky  a  v  pátek  17.  prosince  tajemník 
asociace  Václav  Pavlík  osobně  předal 
kraji deset cédéček adresáře vybraných 
jihočeských  neziskovek.  Krajský  úřad 
si tak nás otestoval zda umíme v šibe-
ničním termínu splnit  i  téměř nereálné 
požadavky  a  my  jsme  v  této  zkouš-
ce  obstáli.  Poznamenávám,  že  podpis 
smlouvy byl datován v pondělí 7. pro-
since  2015...  Prozatím  jde  o  vybrané 
neziskovky,  které  se  daly  minimálně 
ze dvou až tří různých zdrojů ověřit, že 
něco dělají. Pracovníky krajského úřa-
du jsme však upozornili na fakt, že jde 
o základní adresář, s nímž se průběžně 
pracuje a bude i nadále pracovat. Od za-
čátku roku začínáme postupně oslovo-
vat  jednotlivé  neziskovky  k  osobnímu 
odsouhlasení  dat  (něco  už  je  už  nyní) 
a  dostanou  nabídku  k  zařazení  NNO 
v databázi šířeji, respektive i v dalších 
sekcích  než  je  v  aktuálním  adresáři...  
Největší  poděkování  patří  tajemníkovi 
asociace Václavu Pavlíkovi z ICM Tá-
bor, který měl  tuto akci na starost, ale 
hlavně ji dotáhnoul do úspěšného kon-
ce.                        Jiří Riki Řeháček

PODVODNÍCI
Neziskovka udělala 

z obcí neplatiče
Velký  problém  řešilo  na  konci  roku 

mnoho starostů po celé republice. Může 
za  to  v Hodoníně  registrovaná  obecně 
prospěšná  společnost  Energie  (EPK). 
Zatímco obce jí platí za dodávky ener-
gie, samotný dodavatel energie nedostal 
nic. Vznikl tak dluh 36 miliónů korun. 
Do věci se vložil soud.
Energie  je  obecně prospěšná  společ-

nost, která vznikla z iniciativy starostů 
měst  a  obcí  a  je  jimi  řízena  i  dozoro-
vána.  Posláním  neziskové  společnosti 
je společný a efektivní postup v řešení 
energetiky,“  uvádí  webová  prezentace 
EPK, která do svých dozorčích rad no-
minovala několik zástupců z celkového 
počtu asi 1400 radnic.

„Okresní soud v Hodoníně vydal 
předběžné opatření nařizující subjektu 
EPK Trade udělat taková opatření, aby 
uhradil dluh ve výši 36 323 893 korun,“ 
potvrdil  místopředseda  hodonínského 
soudu Roman Smetka.
Nejspíš  jde  o  pokus  podvodu!  Tzv. 

o.p.s. má luxusně vybavené sídlo a také 
auta.  Navíc  nevydala  Výroční  zprá-
vu  apod. To  jsou  ty  neziskovky,  které 
ostatním kazí dobré jméno. 

Zdroj: Milan Vojtek, Právo 
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NOVÉ LOGO ANNO ČR SETKÁNÍ GNF

PROJEKT GENERACE

Mezigenerační spolupráce funguje

Třeba si jen obyčejně popovídat…
STRAKONICE - Historie Jihočeského centra pro zdravotně postižené 

a seniory se začala psát již v roce 1992. Tehdy ještě existovalo pod ná-
zvem Středisko pro poradenství a sociální rehabilitaci. V průběhu let se 
toho změnilo ještě mnoho, název i právní formy, ale nezměnilo se poslání 
– být zde pro ty, kteří pomoc potřebují. 
Za 20 let existence se skrývá mnoho 

hodin dobré práce naplněné péčí o naše 
uživatele, ale hlavně  jsou  to  léta napl-
něná vděkem a úsměvy našich seniorů, 
zdravotně postižených a všech, kterým 
jsme  mohli  pomoci  někdy  skutkem, 
někdy slovem. Za kvalitou služby stojí 
v  prvé  řadě  osobní  asistentky.  Někte-
ré  z  nich  je  dokonce  poskytují  od  sa-
mých počátků.  Jednou  z  nich  je Dana 

K u č e r o v á , 
která  je  sama 
v  důchodovém 
věku,  a  přesto 
stále  pomáhá 
p o t ř e b n ým . 
Jak  sama  říká: 
„Člověk se 
musí naučit ti-
ché trpělivosti 
a snažit se uži-
vatele poznat. 
Za svou praxi 
už poznám, 
kdy mám mlčet Dana Kučerová

a kdy jen poslouchat.“ Pomáhá v rodi-
ně paní  Jany, která naši  službu využí-
vá od  samých  začátku  až  dodnes.  Její 
náplní  je nejen péče o domácnost,  ale 
pomáhá i při péči o syna, který je zdra-
votně postižený. 
Paní  Jana  se  sama  potýká  s  řadou 

vlastních  zdravotních  problémů  a  v 
letošním roce přišla i o manžela, který 
byl dlouhá léta odkázán na lůžko. Jeden 
čas, kdy se o manžela starala doma, se 

osobní asistentka věnovala i jemu. 
Paní Jana se o syna stará celý život, 

tedy více jak 35 let. Za svou péči byla 
oceněna  i  Matkou  roku.  Snaží  se  být 
stále  ještě  soběstačná,  ale  v  některých 
věcech  již  pomoc  druhé  osoby  potře-
buje. Asistentka  jí  pomáhá  při  vaření, 
s úklidem, pověšením prádla, nebo po-
kud  si  paní  Jana  potřebuje  dojít  něco 
vyřídit, tráví volný čas se synem. 
Přítomnost  osobní  asistentky  v  do-

mácnosti  je  pro  ni  nezbytná. „Zdravý 
člověk takovou službu neocení, protože 
se s ničím takovým v rodině nesetká. 
Ale když nemáte nikoho, kdo by vám 
pomohl, pak je pro vás osobní asistence 
velkou pomocí. Z centra pro zdravotně 
postižené mně pomohli opravdu hodně 
a pomáhají dodnes.“
Osobní asistence ale není jen o práci, 

ale i o kontaktu a společnosti. S osob-
ní asistentkou si paní Jana může právě 
také i „jen obyčejně popovídat“, proto-
že  většina  jejich  blízkých  příbuzných 
již nežije. Proto se i paní Dana stala po-
stupem času součástí rodiny. 

Hanka Vlasáková, 
foto: Jana Štroblová

Paní Jana se svým synem.

JIHLAVA - Ve dnech 22. až 24. ledna 2016 proběhne druhé setkání před-
stavitelů  Galénova  nadačního  fondu  a  Hnutí  Březový  lístek  s  vedoucími 
a aktivisty neziskového i rozpočtového sektoru pracujících s dětmi a mláde-
ží. V projektu Generace právě tito činovníci z České a Slovenské republiky 
hledají společná mezigenerační témata, a tak naplňují motto Jana Šimáněho 
- Galéna (*1. 10. 1924, + 13. 2. 2013) o Přátelství rozrůzněných. Účastníci 
projektu nacházejí a vyzvedávají  to, co  jednotlivé generace v  jednotlivých 
spolcích a organizacích spojuje, co je přínosné pro budoucí generace a mezi-
generační spolupráci.                    JRŘ(8)
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RETRO 2015

O čem jsme v minulém roce psali...

01: Leden 2015
• Kdo jsme * Proč jsme * Co děláme 

a připravujeme * Poplatky za přeregis-
traci * Listopadový  jihočeský seminář 
* Publikace,  které  jsme v  kraji  vydali 
* Soutěž dětských a mládežnických ča-
sopisů * Představení členů ANNO JČK 

03: Březen 2016
• Co je nevládní nezisková organiza-

ce * Výroční zpráva 2014 * Konkuren-
ce s příspěvkovými organizacemi * Žá-
dosti o dotace EU * Novinářská soutěž 
* Školní časopisy * Kulatý stůl s hejt-
manem * Grant NATO * Ohlédnutí za 
činností ANNO JČK 

ZDARMA * ANNO JČK založena 2010 *  Projekty * Fotozastavení * Publikace vydávané v jižních Čechách * Nové publikace * Soutěž školních novin * Představujeme 

Jihočeské neziskovky se také nedají...
Před několika lety, když jsme zakládali Asociaci 

nestátních neziskových organizací Jihočeského kra-
je, jsme měli velké plány a vize, ale z nich se nám 
podařilo splnit jen některé. Bývalý předseda Zde-
něk Krejsa z Prachatic sám řídil několik organizací 
a spolků, prostě měl tolik aktivit, že neměl čas ne-
jen komunikace mezi představiteli Asociace ani na 
jednotlivé zájemce o členství. Musíme si přiznat, že 
se nic pořádně nedotáhlo. Zůstalo pouze u krásných 
myšlenek. Ale to není chyba pouze jedince, ale celé-
ho výboru, který se nedokázal domluvit. 

Tohle období nezralých malin konečně skončilo. Ke 
konci listopadu 2014 se sešla valná hromada Asocia-
ce a změlila nejen své vedení, ale i kontaktní místo, 
zvolila si tajemníka a  dál se pracuje na uskutečnění 
původních vizí Asociace. Dnes už máme za sebou 
první seminář, zahájili jsme restart Asociace, máme 
podporu i Asociace NNO České republiky. Účastnili 
jsme se IX. všeodborové konference NNO České re-
publiky.... Začínáme odznovu.

Předseda ANNO JČK
Jiří Riki Řeháček

KDO JSME?
Asociace nestátních neziskových or-

ganizací Jihočeského kraje je dobro-
volným a nezávislým všeoborovým zá-
jmovým sdružením právnických, osob 
zaměřujícím se všeobecně na rozvoj ne-
ziskového sektoru na území Jihočeského 
kraje. 

Napomáhá v okruhu své působnos-
ti k rozvoji občanské společnosti při 
jednání s orgány státní správy i míst-
ní samosprávy, legislativními orgány, 
představiteli politických stran i zástupci 
podnikatelského sektoru.

Asociace byla založena v únoru 2010 
jako výsledek dlouhého procesu posi-
lování spolupráce neziskového sekto-
ru, započatého počátkem 90. let. 

K zakládajícím členům ANNO JČK 
patří zřizovatelé a provozovatelé jiho-
českých Informačních center pro mládež 
- CPDM o.p.s. Český Krumlov, KreBul 
Volary o.s., ICM Tábor o.s. a dále Galé-
nův nadační fond - Jižní Čechy s Hnu-
tím Březového lístku, ICOS o.p.s. Český 
Krumlov a Centrum pro zdravotně po-
stižené Jihočeského kraje o.p.s. České 
Budějovice.  

Jihočeská Asociace je také členem 
Asociace nestátních neziskových orga-
nizací v České republice. 

PROČ JSME
Nestátní neziskové organizace vý-

znamnou měrou přispívají k řešení mno-
ha problémů v oblastech sociální pro-
blematiky, zdravotní péče, vzdělávání, 
ochrany životního prostředí, péče o pa-
mátky či volného času dětí a mládeže.

ANNO JČK je všeoborovým partne-
rem Regionálního akčního plánu realiza-
ce Strategie regionálního rozvoje České 
republiky 2014-2020.Seminář pořádaný loni v listopadu v Českých Budějovicích.

LEDEN 2015
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Letos se setkáváme už podruhé, a to proto, aby-
chom se s vámi podělili o několik postřehů z nezisko-
vého sektoru. Navíc bychom chtěli co nejdříve akti-
vizovat zájmové sekce - skupiny. To proto, abychom 
vám mohli pomoci při pořádání možných kulatých 
stolech se státními orgány a samosprávami. Dotazů, 
nejasností a problémů každým dnem přibývá, a tak 
právě proto je tu jihočeská Asociace NNO, aby nás 
dala dohromady a mohli jsme jednat a řešit to pod-
statné, co nás spojuje. 

Budeme rádi, když nám napíšete pár řádků z vaše-
ho okolí, abychom mohli i ostatní informovat o dění 
u vás.

Ten, kdo ještě váhá, tak ať zalistuje na naše webové 
stránky nebo blog, protože my chceme podpořit náš 
demokratický nestátní neziskový sektor.Předseda ANNO JČK

Jiří Riki Řeháček

KRátce

únor 2015

NA úVOD...

Měsíc únor byl ve znamení masopustů, které většinou organizovaly různé spol-
ky nestátního neziskového sektoru společně s pracovníky radnic, například velká 
masopustová párty se uskutečnila v Plané nad Lužnicí na Táborsku, kde existuje 
výborná spolupráce zástupců města s místními spolky a organizacemi.      -riki-

* Momentálně se provádí přestavba 
webových stránek www.annojck.cz. 
Snažíme se, aby vše bylo přehlednější...

* Už funguje skype anno-jck. Vět-
šinou na něm bude tajemník - vedoucí 
kanceláře Václav Pavlík a jeden den 
v týdnu předseda Jihočeské ANNO Jiří 
Řeháček (v zimních měsících to bude 
převážně středa, v létě potom pátek nebo 
skoro denně od 16.30 do 20 hodin) - na 
skype je vidět, když tam někdo je.

* Pravidelně sledujte naše webové 
stránky http://www.annojck.cz nebo 
blog http://annojihoceskykraj.blog.
cz/ kde aktuálně probíhají nabídky se-
minářů a školení pro NNO apod.

* Pro zájemce vstoupit do našich řad 
je přihláška na zadní straně.

* O víkendu 23. až 25. ledna proběhl 
3. QUO VADIS v Heřmanově Městci, 
kde zasedal Galénův nadační fond. 

* Výkonný výbor ANNO v České re-
publice jednal ve čtvrtek 29. ledna, kde 
se účastnil jako host předseda Jihočes-
kého ANNO Jiří Řeháček, člen výboru 
Vlastimil Kopeček z Českého Krumlova 
byl omluven. 

* Letos poprvé se sešla Asociace 
ICM, a to v úterý 3. února v Praze.

* Tajemník Jihočeské ANNO Václav 
Pavlík byl v úterý 10. února v Radě vlá-
dy pro NNO a navrhoval členy na ná-
sledující roky.

* V pátek 13. února 2013 jsme si při-
poměli, že před 2 roky odešel propagá-
tor Přátelství rozrůzněných Jan Šimáně 
- Galén.

* Soutěž dětských a mládežnických 
časopisů je v plném proudu. Uzávěrka 
je už 10. března.

* Ve čtvrtek 16. dubna se uskuteční 
valná hromada ANNO v České re-
publice, kde se bude volit nový výkonný 
výbor, změna stanov a jednacího řádu...

02: Únor 2015
•  NGO Market  *  Evropské  fondy  * 

Rada  vlády  a  koncepce  pro  neziskov-
ky * Program SouSedíme * Bezplatná 
právní poradna * Rada vlády pro NNO 
* Jan Šimáně – Galén 
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Předseda ANNO JČK
Jiří Riki Řeháček

KRátce

BŘEZEN 2015

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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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

04: Duben 2015
• Staňte se členy ANNO JČK * Bam-

bi  2015  *  Bude  ANNO  ČR  konečně 
akční? * Nejlepší školní časopisy * Bu-
deme  muset  měnit  názvy  neziskovek, 

poplatky * Jak levně webovky * Znač-
ka spolehlivosti * Spor o pojetí NNO
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V polovině dubna valná hromada Asociace NNO 
ČR rozhodla, že snahy o restart a zásadní zlom 
v asociaci je správný. Nové vedení dostalo od vět-
šiny členů zelenou ke svým vizím. Doufáme, že ko-
nečně skončí žabomyší potyčky a budeme společně 
hledat všichni to, co nás spojuje a ne to, v čem jsme 
rozdílní a jiní. My se nechceme vrátit k modelu ná-
rodní fronty s jednou rozhodující silou. Doufejme, 
že i tak budeme navenek jednotní. Valná hromada 
dala silně najevo i hrstce samozvanců, že už nebude 
tolerovat jejich pošpiňování asociace na veřejnosti, 
pomlouvat, rozdmýchávat rozpory a kazit ji stále 
dobré jméno. 

My jsme na jihu Čech ve spolupráci s ostatními 
členy celorepublikové asociace předložili mnoho 
nabídek našim členům a příznivcům k účasti na jed-
notlivých vizích, projektech, seminářích apod. Je-
nom nás mrzí, že stále někteří Jihočeši nepochopili, 
že Asociace NNO Jihočeského kraje má nezaměni-
telné místo v neziskovém sektoru a také ve společ-
ném prosazování přátelství rozrůzněných. 

KRÁTCE

KRESlENý huMOR

KVěTEN 2015

Kam kráčíš naše jihočeská asociace?

Předseda ANNO JČK
Jiří Riki Řeháček

* Ve čtvrtek 16. dubna se uskutečnila 
valná hromada Asociace nestátních nezis-
kových organizací.

* Ve čtvrtek 23. dubna proběhl 16. vele-
trh neziskovek NGO Market, a to v prosto-
rách Fora Karlín. Letošní veletrh proběhl 
ve spolupráci s prestižním Mezinárodním 
festivalem fundraisingu (Praha, 22. až 
24. dubna).

* V pátek 24. dubna proběhlo v Českých 
Budějovicích vyhlášení soutěže Školní ča-
sopis roku 2015.

* O členství v jihočeské asociace požá-
dal další spolek, a to Baby centrum Šikulka 
z Českých Budějovic.

* V dubnu Projekt národního informač-
ního portálu agentury CzechTourism skon-
čil. Více v čísle.

* KreBul Prachatice s Dismanovým roz-
hlasovým dětským souborem a KIS Pra-
chatice uvedl dětskou operu Brundibár. 
Jedinečné představení s besedou s pamět-
nicí holocaustu Martou Kottovou proběhlo 
v pondělí 4. května v Městském divadle 
v Prachaticích.

* Druhé jednání Regionální stálé konfe-
rence pro území Jihočeského kraje, se kona-
lo 30. dubna v Krajském úřadu Jihočeského 
kraje, kde nás zastupoval Václav Pavlík.

* Ve dnech 20. až 23. května proběh-
ne největší regionální přehlídka dětských 
a mládežnických spolků na Táborsku 
a Soběslavsku. Účastní se zástupci z celého 
regionu a bude se konat ve čtyřech městech. 
Více v čísle.

* Připomínáme, že Výroční zpráva 
ANNO JČK je už od března uveřejněna na 
našich webovkách www.annojck.cz.

* V současné době celý výbor šturmu-
je na nových stanovách, jednacích řádech 
apod. naší asociace jako spolku, abychom 
mohli do prázdnin uspořádat valnou hro-
madu, domluvit se a konečně se nově za-
psat do rejstříku spolků.

Riki

Občasník vydává Asociace NNO JČK
Farského 887, 390 02 Tábor
odpovídá: Jiří Riki Řeháček, +420 728 511 557
rehacek@outlook.cz; www.annojck.cz

05: Květen 2015
•  NGO Market  2015  *  Rok  nula  – 

ANNO ČR * Charitativní akce APLA 
a JEDE * Památky i pro zdravotně zne-
výhodněné  *  Polemika  – máme  skluz 
čtyři roky * Meziobdobí neziskovek * 
Ocenění nejlepších školních časopisů a 
novin

ZDARMA * ANNO JČK založena 2010 * Náměty - nápady * Zprávy z jednotlivých sekcí * Výzva sociálních služeb * Bambi 2015 * Přihláška * 06/2015

Sluníčko se na nás konečně usmívá, občas se přivalí
trochu deště, ale teploty lítají jako v nějakém scifi fil -
mu. My nelenošíme, jsme v jednom kole. Stanovy a dal-
ší dokumenty, které naplňují dnešní literu zákona jsou
už v posledním připomínkovém „kolečku“. Vše nasvěd-
čuje tomu, že se nám podaří svolat do konce června
elektronickou asociační valnou hromadu. Zvolili jsme
tuto variantu, protože v současné době asociace má
stále málo finančních prostředků. Podmínkou pro roz-
hodující hlas na valné hromadě je i uhrazený členský
příspěvek, který někteří zatím nesplňují. Navíc každý
z nás toho má v současné době hodně, chystají se tá-
bory adalší náročné akce, a tak nechceme jednotlivé
zástupce odtrhávat od jejich hlavní činnosti.

Je pravda, že se naše asociace slibně rozjíždí, ale
přesto si neodpustím jedno malé rejpnutí, a to k pořá-
dání píseckého dvoudenního semináře na konci května
pro členy a příznivce naší asociace ze sociálních služeb.
Téma přitom bylo zajímavé, velmi kvalifikovaní letoři,
a i když jsme oslovili mnoho subjektů, tak zájem byl mi-
zivý. Mrzí mě to za organizátory, protože akci pořádali

KRÁTCE

KRESLENÝ HUMOR

ČERVEN 2015

Chceme vše stihnout do prázdnin

předseda ANNO JČK
Jiří Riki Řeháček

Riki

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

* V současné době celý výbor a kan-
celář Asociace NNO Jihočeského kraje
šturmují na nových stanovách, jedna-
cích řádech apod. naší asociace jako
spolku. Konzultanty máme ze spřáte-
lené jihomoravské asociace, kterým
i touto cestou moc děkujeme

* Při kontrole bylo zjištěno, že mnozí
nemají zaplacený členský příspěvek
na rok 2015. Ten měl být vyrovnán do
konce května (viz Občasník 5/2015). Při-
pomínáme, že účet je 0270126754/0300.
Minimální částka je 200 korun (někteří
členové slíbili, že na restart věnují více.
Nezapomeňte do poznámky u platební-
ho příkazu dopsat organizaci a rok, na-
příklad „Březový lístek - 2015“. Důvod
je jednoduchý - být platným účastníkem
valných hromad, a tak i jinak naplnit
nejen stávající, ale i nově připravované
Stanovy Asociace NNO Jihočeského
kraje.

* Nepřehlédněte uvnitř čísla jsou
hodně zajímavé materiály, například
článek Letošní nabídka naplnila čtyři
města - zpráva o Bambi 2015 nebo Vý-
zva poskytovatelů sociálních služeb vlá-
dě�České republiky.

* Přicházejí prázdniny, a tak je nej-
vyšší čas se informovat u jednotlivých
organizací a spolků na volné termíny.

* Další číslo vyjde až ke konci prázd-
nin - srpen 2015, které bude rozšířené
o vaše poznatky z prázdnin a činnosti
Asociace NNO Jihočeského kraje.

na jihu Čech a na účasti to nebylo vidět.
Věřím, že příště vše bude jinak... avyuži -
jete takovéto lukrativní nabídky.

Občasník vydává Asociace NNO JČK
Farského 887, 390 02 tábor
odpovídá: Jiří Riki Řeháček, +420 728 511 557
rehacek@outlook.cz; www.annojck.cz
BÚ ANNO JČK: 0270126754/0300

06: Červen 2015
• KreBul v Osvětimi * Dobrovolníci 

tvoří  zahradní  nábytek  *  Bambiriády 
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RETRO 2015

O čem jsme v minulém roce psali...
2015 * Ze života  sekcí * Bambi 2015 
*Přeshraniční projekt mládeže * Soci-
ální služby a Jiří Horecký

ZDARMA * ANNO JČK založena 2010 * Setkání NNO Jihočeského kraje * Zprávy z jednotlivých sekcí *  CVVZ 2015 * Přihláška *                                     08/2015

Už máme říjnový rozšířený Občasník hotový, kromě 
úvodníku, a já sedím u počítače a přemýšlím, co bych 
chytrého napsal. Vím, že tohle místo mám značně ome-
zené, a tak nevím čemu se více či méně věnovat. Uvě-
domuji si, že úvodník nemá nic společného s vodníkem, 
i když máme pravé podzimní počasí. Pořád jsme ve 
světě médií a úvodník neodmyslitelně patří do časopi-
sů a novin. Nepomáhá mi ani velký hrnek horké kávy, 
zapálená cigareta v popelníku či pozdní hodina. Vždyť 
by bylo toho tolik, s čím bych chtěl se s vámi podělit, 
ale… Stále zírám na prázdnou obrazovku, a tak píšu 
toto vyznání. 

Čemu se tedy věnovat? Tomu, že máme další nové 
členy, že se naše asociace úspěšně rozbíhá, že máme 
za sebou velmi zdařilý zářiový seminář, že se nám daří 
navazovat úzké kontakty s ostatními asociacemi, členy 
rady vlády nebo s úspěšnými neziskovkami v kraji? Je 
toho moc, a tak nevím, co by bylo pro většinu z nás nej-
důležitější, a tak jsem si dovolil dole na stránku přiřadit 
trochu lechtivější vtip a přeji všem příjemné počtení říj-
nového Občasníku a věřím, že za měsíc dopadnu lépe. 

KRátCe

KReSleNý huMOR

říJeN 2015

Stále jedeme na plné obrátky

předseda ANNO JČK
Jiří Riki Řeháček

* Ve dnech 13. až 15. listopadu se koná 
CVVZ v Chrudimi, která je setkáváním 
vedoucích. Více je v čísle...

* Ohlédnutí za setkáním jihočeských 
neziskovek letos v září. Více v čísle...

* 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 června 
na našich webových stránkách

* Ve středu 23. října byla vyhlášena 
výzva č. 22 Operačního programu Za-
městnanost Podpora aktivit v rámci so-
ciálního začleňování. Text výzvy a  alší 
inforamce na http://www.esfcr.cz/vyzva-
022-opz. Ukončení výzvy je 30. listopadu 
2015.

* Nadace pojišťovny Kooperativa vy-
hlásila grantové řízení projektu Kde se 
rodí zdraví pod názvem Jak aktivovat 
české rodiny ke společnému sportování. 
O grant je možné žádat v období 1. 10. – 
31. 12. 2015

* Ministerstvo kultury vyhlásilo výbě-
rové dotační řízení pro rok 2016 v progra-
mu Podpora rozšiřování a přijímání infor-
mací v jazycích národnostních menšin 
či v převážné míře v jazycích národnost-
ních menšin. Týká se periodického tisku, 
rozhlasového a televizního vysílání v ja-
zycích národnostních menšin či převážné 
míře v jazycích národnostních menšin. 
Uzávěrka projektů je 31. října 2015.

* Pokračujeme v pořádání seminářů 
Efektivní samostudium a další vzdělává-
ní pracovníků NNO v zájmu zvyšování 
jejich kompetencí, a to v pátek 23. října 
v době 9 až 15 hodin v prostorech Kraj-
ského úřadu Jihočeského kraje. Přihlášky 
do 16. října.

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

Příhraniční
spolupráce

07: Září 2015
• Kulatý  stůl – vzdělávání pracovní-

ků  neziskovek  *  Veletrh  Vzdělávání 
a  řemesla  * Celostátní  valná  hromada 
neziskovek  *  Mezinárodní  mediálně
-umělecký  projekt  *  Karla  Šlechtová 
v  kraji  *  Příměstské  tábory  *  Burzy 
JCZPS * Granty – přehled 

ZDARMA * ANNO JČK založena 2010 * Setkání NNO Jihočeského kraje * Zprávy z jednotlivých sekcí *  CVVZ 2015 * Přihláška *                                     08/2015

Už máme říjnový rozšířený Občasník hotový, kromě 
úvodníku, a já sedím u počítače a přemýšlím, co bych 
chytrého napsal. Vím, že tohle místo mám značně ome-
zené, a tak nevím čemu se více či méně věnovat. Uvě-
domuji si, že úvodník nemá nic společného s vodníkem, 
i když máme pravé podzimní počasí. Pořád jsme ve 
světě médií a úvodník neodmyslitelně patří do časopi-
sů a novin. Nepomáhá mi ani velký hrnek horké kávy, 
zapálená cigareta v popelníku či pozdní hodina. Vždyť 
by bylo toho tolik, s čím bych chtěl se s vámi podělit, 
ale… Stále zírám na prázdnou obrazovku, a tak píšu 
toto vyznání. 

Čemu se tedy věnovat? Tomu, že máme další nové 
členy, že se naše asociace úspěšně rozbíhá, že máme 
za sebou velmi zdařilý zářiový seminář, že se nám daří 
navazovat úzké kontakty s ostatními asociacemi, členy 
rady vlády nebo s úspěšnými neziskovkami v kraji? Je 
toho moc, a tak nevím, co by bylo pro většinu z nás nej-
důležitější, a tak jsem si dovolil dole na stránku přiřadit 
trochu lechtivější vtip a přeji všem příjemné počtení říj-
nového Občasníku a věřím, že za měsíc dopadnu lépe. 

KRátCe

KReSleNý huMOR

říJeN 2015

Stále jedeme na plné obrátky

předseda ANNO JČK
Jiří Riki Řeháček

* Ve dnech 13. až 15. listopadu se koná 
CVVZ v Chrudimi, která je setkáváním 
vedoucích. Více je v čísle...

* Ohlédnutí za setkáním jihočeských 
neziskovek letos v září. Více v čísle...

* 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 června 
na našich webových stránkách

* Ve středu 23. října byla vyhlášena 
výzva č. 22 Operačního programu Za-
městnanost Podpora aktivit v rámci so-
ciálního začleňování. Text výzvy a  alší 
inforamce na http://www.esfcr.cz/vyzva-
022-opz. Ukončení výzvy je 30. listopadu 
2015.

* Nadace pojišťovny Kooperativa vy-
hlásila grantové řízení projektu Kde se 
rodí zdraví pod názvem Jak aktivovat 
české rodiny ke společnému sportování. 
O grant je možné žádat v období 1. 10. – 
31. 12. 2015

* Ministerstvo kultury vyhlásilo výbě-
rové dotační řízení pro rok 2016 v progra-
mu Podpora rozšiřování a přijímání infor-
mací v jazycích národnostních menšin 
či v převážné míře v jazycích národnost-
ních menšin. Týká se periodického tisku, 
rozhlasového a televizního vysílání v ja-
zycích národnostních menšin či převážné 
míře v jazycích národnostních menšin. 
Uzávěrka projektů je 31. října 2015.

* Pokračujeme v pořádání seminářů 
Efektivní samostudium a další vzdělává-
ní pracovníků NNO v zájmu zvyšování 
jejich kompetencí, a to v pátek 23. října 
v době 9 až 15 hodin v prostorech Kraj-
ského úřadu Jihočeského kraje. Přihlášky 
do 16. října.

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

Příhraniční
spolupráce

08: Říjen 2015
•  Jihočeské  setkání  neziskovek  * 

CVVZ Chrudim  * Granty,  výzvy…  * 
Informační  panely  spolků  v Krajském 
úřadu  *  Výstava  Vzdělání  a  řemesla 
2015  * Katalog  neziskovek  se  připra-
vuje  *  Podpora místních  akčních  sku-
pin  *  Kurz  ve  Slovinsku  *  Malování 
s  Mesadou  *  Prachatický  dobročinný 
obchůdek * Bohatý podzim v Šikulce * 
Březový lístek

ZDARMA * ANNO JČK založena 2010 * Říjnový seminář  * CVVZ Chrudim * Zajímavosti  * Týden sociálních služeb* Přihláška *                                                     09/2015

Už se neúprosně blíží konec roku a my všichni se 
budeme muset ohlížet za tím, co se nám povedlo, ale 
i nevydařilo. Od konce listopadu 2014 naše asociace 
nastoupila nový kurz, stali jsme se aktivnějšími, při-
brali jsme nové členy, uspořádali nebo podíleli jsme se 
na několika seminářích k vzdělávání recipientů nezis-
kového sektoru. Nominovali jsme naše členy a přízniv-
ce do jednotlivých komisí a pracovních skupin kraje. 
Lze zaznamenat také velký posun v myšlení některých 
úředníků na kraji a obcích, že neziskový sektor je hod-
ně členitý a různorodý, že nelze ho jen zužovat na soci-
ální služby, například v naší asociaci je největší sekce 
práce s dětmi a mládeží, a tak jsme se pokusili nasta-
vit transparentní zrcadlo všem, kteří neziskový sektor 
podceňují, ale i zatracují. Mnozí si už začínají uvědo-
movat, že neziskový sektor mnohdy supluje státní apa-
rát tam, kde on sám nemá síly nebo vliv. Právě proto 
by měli plnohodnotně přijmout fakt rozhodnutí Rady 
vlády pro NNO, že dohody krajských hejtmanů a dal-
ší smlouvy a dohody jsou pro obě strany výhodné. To 
znamená, že by měli neziskový sektor podporovat. To 
je to, co se snažíme úředníků a politikům vysvětlit. Je to 
občas boj s větrnými mlýny, ale na to jsme už zvyklí...    

KRáTCe

KResleNý huMOR

lisTOPAD 2015

Za chvíli budeme hodnotit rok 2015

předseda ANNO JČK
Jiří Riki Řeháček

* Ve dnech 5. až 11. října se konal 7. roč-
ník týdne sociálních služeb v České re-
publice. Více v čísle...

* Ve dnech 13. až 15. listopadu se ko-
nala CVVZ v Chrudimi, která je setká-
váním vedoucích. Více je v čísle...

* V pátek 23. října se uskutečnil další
celodenní seminář vzdělávacího cyk-
lu Efektivní  samostudium a další vzdě-
lávání pracovníků neziskového sektoru 
v zájmu zvyšování jejich kompetencí 
v prostorách krajského úřadu Jihočes-
kého kraje. Více v čísle...

* Nominovali jsme zástupce Asociace 
nestátních neziskových organizací Ji-
hočeského kraje do  Pracovní  skupiny 
Vzdělávání - zástupce organizací nefor-
málního a zájmového vzdělávání  - Re-
gionální stálé konference pro území Ji-
hočeského kraje Ing. Danu Feferlovou, 
ředitelku Jihočeské společnosti pro roz-
voj lidských zdrojů z Českých Budějovic.

* Uzávěrka programu Lepší byznys již 
16. listopadu 2015. Žadatelé mohou žá-
dat o grant v maximální výši 340 000 Kč. 
Program je určen pro NNO a komerční 
subjekty. Více informací www.nadace-
via.cz/lepsi-byznys.

* Během posledních dvou měsíců jed-
nání s Krajským úřadem Jihočeského 
kraje o podepsání smlouvy o spolupráci 
mezi  naší  asociací  a  Jihočeským  kra-
jem se chýlí ke zdárnému konci. Jednání 
s Ing. Jaromírem Slívou, MBA, náměs-
tem hejtmana a Mgr. Jaromírem Nová-
kem, radním Jihočeského kraje vypadá 
hodně slibně.    

* Návrh nových stavov je už od června 
na našich webových stránkách. V součas-
né době se řeší přeregistrace na spolek.

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

Já fakt nevím, ale oni neúnavně mění, jak své stranické legitimace, tak svá 
prohlášení a přesvědčení, že vlastně ani nevím, kdo je kdo, za koho a pro koho 
kdo kope...., zda jsou na naší straně nebo proti nám...

Kolego, že by-
chom se zaregis-
trovali jako spo-
lek na ochranu 
voleb a našich 
nejoblíbenějších 
úředníků...????

09: Listopad 2015
•  Říjnová  vzdělávání  pracovníků  ji-

hočeských  neziskovek  *  CVVZ  byla 
počtyřiadvacáté * Mezigenerační učení 
*  Sociální  služby  –  Myslíme  na  dru-
hé…  *  Pohrádky  *  Festival  zdraví  * 
Médiakemp podruhé * Výstava o geno-
cidě Romů

ZDARMA * ANNO JČK ZALOŽENA 2010 * PŘIHLÁŠKA * ZE ŽIVOTA ANNO JČK * GRANTY * PROSINCOVÝ SEMINÁŘ * PŘIHLÁŠKA                                    * 10/2015

Na Vánoce prý bude deštivo. „Pod-
le klimatologických modelů bude celá 
zima ve střední Evropě teplotně nad-
průměrná,“ svěřila se na TN.cz mete-
oroložka Dagmar Honsová. „Čekáme 
i hodně srážek, ale jen minimum těch 
sněhových,“ dodala. A tak nebude-li 
pršet, tak nezmokneme. Ale to nikdo 
neví, protože poslední dny v listopa-
du mělo být teplo, a tak nás překvapil 
první sníh a ledovka už 22. listopadu. 
Nám to však nevadí, protože my v ne-
státním neziskovém sektoru pracuje-
me s otevřenou duší a srdcem na dla-
ni, a tak nějaké ty výkyvy a rošťárny 
počasí nám nevadí. 

Dovolte mi, abych všem našim čle-
nům a příznivcům Jihočeské asociace 
neziskovek popřál mnoho a mnoho 
zdraví, štěstí, spokojenosti, úspěchů, 
jak pracovním, tak v osobním životě...

KRÁTCE

KRESLENÝ HUMOR

PROSINEC 2015

Rok 2015 končí, ať žije rok 2016

* Už půl roku se snažíme jednat 
s Krajským úřadem Jihočeského kraje 
o podepsání SMLOUVY  O SPO-
LUPRÁCI mezi naší asociací a Ji-
hočeským krajem. Jednali jsme 
s Ing. Jaromírem Slívou, MBA, ná-
městem hejtmana a Mgr. Jaromírem 
Novákem, radním Jihočeského kraje 
a vypadá to už hodně slibně. Uvidíme 
v lednu jak vše dopadne...    

* NOVÉ STAVOVY ANNO JČK
jsou už od června 2015 na našich 
webových stránkách http://annojck.cz 
v záložce dokumenty.

* Po několikaměsíční pauze opět 
fungují webové stránky Asociace 
NNO České republiky. Ty se průběž-
ně doplňují... Pozor jsou nyní na adrese 
http://anno-cr.cz.

KRÁSNÉ PROŽITÍ 
SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH 

A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK
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

Drahoušku, vyhrál jsem v novoroční  
loterii pět milionů euro....

Budeme oslavovat.... 
a mám si vzít ty zelené 

nebo modré šaty?

Vem si oboje 
a vypadni...

předseda ANNO JČK
Jiří Riki Řeháček

10: Prosinec 2015
• Řádní členové ANNO JČK * Slova 

krajského radního a náměstka hejtmana 
* Mezigenerační spolupráce * Granty, 
stipendia a kurz * O JCZPS s ředitelkou 
* Seniorka roku * Krumlík * Dárky dě-
tem * O kurzech – počítače, animovaný 
film… * Aktivní senioři 
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Každé číslo Občasníku mělo na po-
slení straně Přihlášku. Bylo zcela jedno 
zda Občasník měl osm nebo dvanáct 
stran. Vždy jsme se snažili dávat aktu-
ální informace nejen svým členům, ale 
i příznivcům ANNO JČK. -ček-
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Nové publikace: 
* Legislativa 
* Účetnictví 
* Daně
Dovolujeme si vás touto cestou 

upozornit i na publikace, které zpra-
covala a vydala Asociace NNO Jiho-
moravského kraje – aktuálně jsou 
publikace ke stažení na webových 
stránkách Asociace NNO Jihomorav-
ského kraje

Dopady nové legislativy na NNO 
v praxi - http://annojmk.cz/sites/all/fi-
les/annojmk-sbornik2014-1.pdf

Základní pojmy účetnictví nezisko-
vých organizací - http://annojmk.cz/
sites/all/files/pravni-poradenstvi/an-
nojmk-zakladni-pojmy-ucetnictvi-n-
no-2014.pdf

NNO a daňová problematika - http://
www.annojmk.cz/sites/all/files/dano-
ve-poradenstvi/NNO-a-danova-pro-
blematika-web.pdf.           Jiří Řeháček

Publikace, které jsme vydali v jižních Čechách

MMR podpoří 
obnovu venkova 

dalšími 80 miliony
PRAHA – Ministerstvo pro místní 

rozvoj (MMR) podpoří obnovu malých 
venkovských obcí 80 miliony korun. Žá-
dosti o dotace mohou malé obce do 3000 
obyvatel či jejich svazky podávat do 16. 
února 2015, informoval úřad. MMR bude 
podporovat také zapojení dětí a mládeže 
do života v obci.

Dotace získají obce i na další akce 
zaměřené na obnovu a údržbu venkov-
ské zástavby a občanské vybavenosti, 
úpravu veřejných prostranství či obnovu 
a zřizování veřejné zeleně. Podmínky 
jsou na webu MMR.          Václav Pavlík

V jižních Čechách máme drobné vy-
davatele, kteří nezapomínají na osvě-
tu a metodickou pomoc nejen dětem 
a mládeži, ale i dospělým a lidem roz-
různěného zaměření. Po mnoho let se 
tady vydávají za malé peníze publikace 
nejen elektronické, ale papírové... In-
formace lze získat v našich ICM v Tá-
boře, Prachaticích, Českém Krumlově, 
Českých Budějovicích i v Jindřichově 
Hradci.     -Riki-
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GRANTY, PROJEKTY

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DĚTI

Seminář pro žáky ZŠ Husova v Táboře
TÁBOR - Po celém světě se 3. prosince konají různé akce, 

kterými si lidé připomínají Mezinárodní den zdravotně po-
stižených. Ten vznikl za účelem zvýšení informovanosti ši-
roké veřejnosti o problematice zdravotně postižených osob. 

Tento den má sloužit především k tomu, aby si všichni uvědomili, že postižení 
lidé žijí mezi námi a mají právo na svůj, co možná nejvíce, plnohodnotný život.
Také Jihočeské centrum pro zdravot-

ně  postižené  a  seniory,  o.p.s.,  praco-
viště  Tábor  se  zapojilo  do  propagace 
Mezinárodního  dne  zdravotně  posti-
žených. Ve  spolupráci  s  firmou DMA 
Praha a Mgr. Marcelou Kryski uspořá-
dalo sérii seminářů pro žáky 5. tříd ZŠ 
Husova  v  Táboře. M. Kryski  přivezla 
žákům  ukázat  kompenzační  pomůcky 
a  pomůcky  pro  sebeobsluhu.  Žáci  bě-
hem  semináře  získali  základní  infor-
mace o těchto pomůckách včetně infor-
mací, jak je možné pomůcky zakoupit, 
v jakých cenových relacích se tyto po-
můcky pohybují a dále se dozvěděli, že 
pomocí těchto pomůcek zdravotně po-
stižení lidé získávají větší soběstačnost 
a nezávislost na pomoci další osoby. 
Marcela  Kryski  také  připravila  pro 

žáky malý kvíz, během kterého měli za 
úkol hádat, k čemu se používají jednot-
livé  pomůcky,  které  jim přivezla  uká-
zat.  V  závěrečné  části  semináře  měli 
žáci možnost vlastnoručně si vyzkoušet 
tyto pomůcky včetně standardního me-
chanického  vozíku. Nejvíce  se  žákům 
líbil navlékač ponožek, podavač před-
mětů, zvyšovací nástavce na židli a sa-

mozřejmě možnost  vyzkoušet  si  jízdu 
na mechanickém vozíku.
Tímto  seminářem  jsme  chtěli  dětem 

ukázat, že život zdravotně postižených 
osob nemusí být tak obtížný, jak by če-

kali. V dnešní době existuje na trhu celá 
řada větších či menších pomůcek, které 
lidem  výrazným  způsobem  pomáhají 
při  oblékání,  stravování,  osobní  hygi-
eně  nebo  při  pohybu.  Setkali  jsme  se 
s  pozitivními  reakcemi  na  tento  semi-
nář  ze  strany vyučujících  i  samotných 
žáků, což nás velice potěšilo a přivedlo 
na myšlenku uspořádat podobné semi-
náře  i  na  dalších  základních  školách 
v Táboře.                  Hanka Vlasáková, 

ředitelka JCPZPS

Společně za sportováním
Grantové řízení  Nadace pojišťovny Kooperativa - projekt KDE SE RODÍ 

ZDRAVÍ - téma  Jak aktivovat české rodiny ke SPOLEČNÉMU sportování.
Do grantového řízení se může přihlá-

sit  obecně  prospěšná  společnost,  spo-
lek, nadace, nadační fond nebo církevní 
právnická  osoba,  obec  či  příspěvková 
organizace  působící  na  území  České 
republiky.
PŘIHLÁŠENÉ PROJEKTY MUSÍ 

SPLŇOVAT  NÁSLEDUJÍCÍ  KRI-
TÉRIA:
•  mít  jasně  a  reálně  stanovené  cíle 

projektu
• transparentní fungování organizace 

a dobrá pověst
• aktivity přispívající k celospolečen-

ské změně ve vybrané oblasti

•  finanční  efektivita  a  financování 
z více zdrojů
• jasně definované využití prostředků 

získaných v rámci grantového řízení
• hmatatelné a měřitelné výsledky
• dlouhodobá udržitelnost projektu
Každý  žadatel  může  přihlásit  pouze 

jeden projekt ke každému tématu. Ob-
dobí realizace projektu nesmí překročit 
12 měsíců.
Celková  částka  grantového  řízení  je  

1 000 000 Kč, uzávěrka žádostí    je už 
31. ledna 2016

Zdroj a více informací www.ceskaro-
dinazije.cz/grantova-rizeni            -pav-

CENA ADOLFA HEYDUKA
Na XII. konferenci Památky pro každého 

Písek 2015 byla prezidentem Památkové ko-
mory České republiky Václavem Liškou, ře-
ditelem Prácheňského muzea Jiřím Práškem 
a odbornou lektorkou mezinárodního vzdě-
lávacího projektu Hugo na cestách Hanou 
Talli Hlubučkovou vyhlášena Cena Adolfa 
Heyduka pro památku nejvíce přátelskou 
zdravotně znevýhodněným.

Problematika přístupnosti kulturního dě-
dictví lidem se zdravotním znevýhodněním je 
stále ještě popelkou. Mnohdy jsou na památ-
kových objektech problematicky proveditelné 
úpravy, jindy podmínky jsou, ale chybí dobrá 
vůle ze strany referentů, odborných porad-
ců.... Jinde scházejí finanční prostředky...

Hledáme památku nejvíce přátelskou k li-
dem s nejrůznějšími hendikepy. Památky 
jsou rozděleny do dvou kategorií – Památky 
UNESCO a Národní kulturní památky . Dru-
hou kategorii tvoří památky ostatní - památky 
regionální. Navrhovat památky do obou ka-
tegorií nebo hlasovat můžete na webu: www.
hugonacestach.info do 15..března 2016.

Zdroj: NELI
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SEKCE DĚTI A MLÁDEŽ

Multikultura aneb Společně proti předsudkům
ČESKÝ KRUMLOV - Již čtvrtým rokem připravilo Informační centrum 

pro mládež (ICM) kulturně-vzdělávací projekt s názvem Multikultura aneb 
Společně proti předsudkům. Ten byl oficiálně zahájen 27. března multikul-
turním večírkem a 16. prosince ukončen filmovým minifestivalem. 
Jak již sám název napovídá, jeho ob-

sahem  byly  různorodé  akce  zaměřené 
na multikulturní  témata.  Žáci,  studen-
ti  a  širší  veřejnost  tak  mohla  navští-
vit  v  první  polovině  roku  například 
multikulturní  večírek,  interkulturní 
workshop, besedu s publicistou a doku-
mentaristou  panem  Stanislavem  Mot-
lem  a  interaktivní  workshop  „Hanin 
kufřík“ lektorovaný paní Zuzanou Pav-
lovskou z Židovského muzea v Praze.

Od září pokračoval projekt svou dru-
hou  částí.  Účastníci,  převážně  z  řad 
mladých lidí, se tak mohli těšit na další 
zajímavé  neformálně  vzdělávací  akti-
vity. Stanislav Motl přijel do Českého 
Krumlova  s  promítáním  dokumentu 
o holocaustu a následnou besedou po-
druhé v říjnu. Tentokrát byly promítány 
dokumenty Čekání na smrt, Pacienti Dr. 
Rittera, Česká stopa Adolfa Eichmanna 
a Češi a Izrael.
Projekt  pokračoval  výstavami,  kte-

ré  byly  k  vidění  v  českokrumlovské 
Městské galerii. První výstavu „Děvča-
ta z pokoje č. 28, L 410 Terezín“, za-
půjčenou Židovským muzeem v Praze, 
mohli  návštěvníci  zhlédnout  ve  dnech 

21.  září  až 1.  října. Ta  srozumitelným 
způsobem  představila  návštěvníkům 
život  několika  mladých  židovských 
děvčat z jednoho pokoje v terezínském 
dětském domově.
V  pořadí  druhá  výstava  Genocida 

Romů  v  období  II.  světové  války,  za-
půjčená Muzeem romské kultury Brno, 
proběhla ve dnech 14. až 23. října. Ta 
se  věnovala  tématu  nacistického  pro-
následování  a  vyvražďování  Romů  za 

druhé světové války. Hlavní pozornost 
byla zaměřena na prostor bývalého pro-
tektorátu Čechy a Morava.
Poslední připravenou akcí v rámci to-

hoto projektu byl Filmový minifestival 
v Boudě, který se uskutečnil ve dnech 
14.  až  16.  prosince  v  NZDM  Bouda. 
Vybrané  tématické  snímky  (Thule-
Tuvalu,  Hiphop-erace,  Zázračné  dítě 
internetu: příběh Aarona Swartze) byly 

určeny v dopoledních hodinách třídním 
kolektivům.  Všechna  dopolední  před-
stavení byla plně obsazena. Podvečerní 
promítání od 17.30 hodin mohli navší-
tvit i zájemci z řad veřejnosti. Všechny 
akce byly pro zájemce bezplatné.
Jednotlivých  akcí  se  zúčastnilo  cel-

kem okolo 600 osob – ať už z řad škol-
ních  kolektivů,  tak  z  širší  veřejnosti. 
Velmi si ceníme zájmu ze strany všech 
zúčastněných,  je  to  pro  nás  důkaz,  že 
má  smysl  tyto  aktivity  připravovat. 
Domníváme  se,  že  je  důležité  mluvit 
o různých kulturách, připomínat osudy 
konkrétních  lidí,  které  mohou  ostatní 
inspirovat  nebo  poučit.  Díky  projektu 
můžeme otevírat mladým  lidem  různá 
témata,  zvát  odborníky  a  pomoci  tak 
zorientovat se v dané problematice.
Projekt  Multikultura  aneb  Společně 

proti  předsudkům  byl  finančně  pod-
pořen  Ministerstvem  školství,  mláde-
že a tělovýchovy ČR a městem Český 
Krumlov. 

Zdroj: Iva Sonnbergerová
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