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Přichází měsíc rašení bříz, začátek březosti zví-
řat a nového života. Stejně i my v jihočeské asociaci 
chytáme druhý dech a snažíme se plnit všechna svá 
předsevzetí a vize. Už se nám daří lépe komunikovat 
s krajem, podali jsme konečně žádost na přeregist-
raci. Rozbíhá se soutěž novin a časopisů, velká akce 
Bambi 2016, příprava na veletrh neziskovek, naho-
zené máme už další vzdělávací semináře, práce na 
adresáři jihočeských neziskovek pokračují... Nyní 
scháníme finanční krytí a materiální zabezpečení. 
Úspěšné bylo i první setkání zástupců krajských 
asociací neziskovek, Asociace NNO je znepokoje-
na sílícími útoky na neziskový sektor od extremistů 
v médiích i na sociálních sítích v důsledku polari-
zace celospolečenské atmosféry. Do médií jsou teď 
bohužel zvány pouze neziskovky zaměřené na mi-

KRátce

KResleNý huMOR

břeZeN 2016

Rozbíháme se na plné obrátky
* smlouva o spolupráci 

mezi jihočeským krajem 
a asociací NNo jihočeské-
ho kraje je radou kraje už schválená. 
Právě v tuto chvíli se vše chýlí ke zdárné-
mu konci. Nad vším seděli právníci a dal-
ší odborníci, aby překontrolovali, zda je 
vše právně v pořádku. Vše je podepsáno, 
a tak zbývá poslední akt, a to schálení Za-
stupitelstvem jihočeského kraje. 

* Uzávěrka jihočeského kola soutěže  
školNích časopisů... je do 20. 
března. Vyhodnocení pak v pondělí 25. 
dubna 2016 v Českých Budějovicích.

* Tradiční veletrh neziskovek NGo 
market se v roce 2016 uskuteční 27. 
dubna v prostorách Fora Karlín (Pernero-
va 51, Praha 8). Veletrh doprovodí celo-
denní program, určený zástupcům nezis-
kovek i veřejnosti. Vstup na akci je jako 
tradičně zdarma.

* Rozbíhá se diskuze o Novém 
loGu naší jihočeské asociace. Není to 
věc veledůležitá, ale musíme si uvědomit, 
že logotyp je naší značkou a musí vyjad-
řovat i naše vize a úsilí. 

* Ve středu 16. března od 10 hodin 
proběhne v KČT, Revoluční 8 sekání 
lidí, kteří stáli u zrodu přátelství 
rozrůzNěNých a udělování Bře-
zových lístků. Při této příležitosti navštíví 
u hrob Jana Šimáněho - Galéna

*  Do konce března 2016 je potřeba za-
platit čleNský příspěvek na běž-
ný účet ANNO JČK 0270126754/0300. 
V poznámce napiště název organizace, 
spolku...

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

granty, jakoby NS nedělala nic jiného, navíc se mnohdy jedná i o vládní instituce, 
což moderátoři ani nerozlišují. Agresivita některých osob a institucí směřuje proti 
migrantům, kteří tady vlastně ani nejsou. Může se klidně stát, že se to obrátí vůči 
jiným minoritám či slabším společenským skupinám - viz předchozí bod. Neziskový 
sektor by neměl mlčet, ale naopak aktivně vystoupit, a tak připravujeme na červen 
celorepublikovou konferenci.                      Jiří Riki Řeháček, předseda ANNO JČK

-RIKI-
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břeZOvé lístKy

Asociace NNO JČK a její značka, logo...
Přemýšleli jsme o tom, zda přeregistrací naší asosociace na spo-

lek, už nenastal rozhodující čas na to, abychom pozměnili i naše 
krajské asociační logo. Mnozí trvají na starém, jiní doporučují 
nové. Budeme rádi, když se vyjádříte i vy, naši členové.... Autorem 
log je současný předseda Jiří Riki Řeháček (původním povoláním 
grafik a novinář), který se snaží v obou verzích vyjádřit myšlen-
ky zakádajících: Přátelství rozrůzněných aneb Hledejme to, co nás 
spojuje a ne to, co nás rozděluje v neziskovém sektoru. To je i hlavní 
motto naší jihočeské asociace, která se snaží pro neziskovky v již-
ních Čechách najít plnoplatné a plnohodnotné místo ve společnosti.                                                                                                         
Ostatní lze vyčíst na našich webových stránkách http://annojck.cz. 
                  -ček-

ZAJíMAvOstI: ANNO ČR

pOleMIKA

Rychlé INFORMAce
* NGo market 2016 je jedinečnou jednodenní akcí, která 

od svého vzniku v roce 2000 neustále rozšiřuje svůj rozsah 
i záběr. Neziskové organizace aktivní ve vzdělávání, dobro-
volnictví, oblasti lidských práv, environmentální problemati-
ce nebo jiných oblastech mají možnost představit své aktivity 
široké veřejnosti, navázat nová partnerství, zaujmout a oslovit 
sponzory a dobrovolníky, ale i získat nové vědomosti potřeb-
né pro úspěšné vedení své organizace. Určitě se tam potkáme, 
protože Jihočeši připravují společný stánek s AICM ČR, Aso-
ciací NNO ČR a dalšími krajskými asociacemi neziskovek. 
Prostě PARTNERSTVÍ v akci. Máte i vy zájem o prezentaci 
svých aktivit? Není nic lehčího v Jihočeském  kraji, než se  
obrátit na provozní kancelář Asociace NNO Jihočeského kra-
je, tel. 381 218 217.   

* V těchto dnech dostávají členové a další příznivci naší asociace info report pro členy, 
kde se ve zkratce ohlížíme za loňským rokem a nahlížíme pod pokličku připravovaných 
akcí v tomto roce. Je pravda, že ještě záleží na finančním krytí, protože toho máme více při-
praveného, aby naši členové měli co nejlepší informační servis a zabezpečené vzdělávání.  
                               Václav Pavlík, tajemník ANNO JČK

Ke konci ledna se sešlo dvatřicet vedoucích z různých organizací v malebném hotelu Rytířsko, aby společně debatovali 
o směřování hnutí Březových lístků, vizích Galénova nadačního fondu a naučili se efektivně poskytovat a přijímat kritiku 
a zpětnou vazbu a pobavili se o budoucnosti Celostátních vzájemných výměn zkušeností.       Foto Kateřina Katóba Palová

současné

navrhované

Zástupci Asociace 
nestátních nezisko-
vých organizací Čes-
ké republiky jednali 
na ministerstvu pro 
místní rozvoj. Zdů-

raznili zde význam neziskového 
sektoru pro regionální rozvoj, ze-
jména v oblastech s vysokou mírou 
sociálních problémů nebo v příhra-
ničí, které se vylidňuje v důsledku 
nedostatku pracovních příležitostí 
a nízkých možností společenské-
ho vyžití. Poukázali na velký počet 
příspěvkových organizací s před-
nostním a ne vždy transparentním 
financováním, stejně jako zaklá-
dání mnoha vládních a resortních 
agentur, které masově odčerpáva-
jí prostředky z evropských fondů 
a omezují možnosti pro neziskovky. 
Řízení programů a rozdělování fi-
nančních prostředků přímo z cent-
ra také limituje regionální rozvoj. 
Upozornili i na důležitou roli nezis-
kových organizací jako představite-
lů občanské společnosti, což nabývá 
na významu zvláště v současné době 
plné xenofobních výstřelků a intole-
rance, týkající se uprchlíků, seniorů, 
zdravotně či sociálně hendikepova-
ných, dětí apod.

Uvidíme, zda konečně úředníci 
s politiky už rozpoznají neziskovky 
od příspěvkových organizací.   -MB-
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1. JeDNáNí KRAJů

Zástupci krajských neziskovek se sešli

Předsedkyně ANNO ČR Martina Bedrychová byla ráda, že se krajánci sešli 
v tak hojném počtu.                                Foto Květa Morávková

Jednání probíhalo v ryze pracovním a konstruktivním duchu.
Foto Květa Morávková

praha – ve čtvrtek 18. února se sešli zástupci krajských asociací, 
a to m. Berdychová (aNNo čr), s. Baueršímová (koUs), h. hlubuč-
ková (Neli), j. hron (aNNo jmk), m. chlumský (koNep), k. mo-
rávková (aNNo lk), i. Noveský (saNNo), v. pavlík a j. řeháček 
(aNNo jčk), m. vystrčilová (UNo ok) a D. Žárský aNNo zk.

Na programu byly Informace 
o jednání ANNO ČR na MMR z  11. 
února 2016; Strategie krajských 
asociací před krajskými volbami 
v říjnu 2016 – výměna zkušeností; 
Informace z regionů o podmínkách 
činnosti krajských asociací; Návrhy 
účastníků na společný postup při ře-
šení financování krajských asociací 
a jejich prezentace vládě i Asociaci 
krajů ČR a Podané a připravované 
projekty ANNO ČR k posílení spo-
lupráce s členy, zejména s krajský-
mi asociacemi. Možnosti spoluprá-
ce s nečlenskými organizacemi.

Předsedkyně ANNO ČR Marti-
na Berdychová přivítala účastníky, 
ocenila vysokou účast a zdůraznila, 
že se takto setkávají krajské asocia-
ce z většiny krajů vůbec poprvé. Ne-
jsou přítomni pouze zástupci 2 kra-
jů (ÚK a KK), kteří se omluvili, ve 
dvou krajích (PK a KHK) se krajské 
asociace bohužel rozpadly.  

Setkání je důležité zejména proto, 
že neziskový sektor je dosud nepře-
hledný, nejednotný a mnohdy vzá-
jemně konfliktní. To oslabuje naši 
pozici vůči veřejné správě a má do-
pad na činnost i na finanční podpo-
ru krajských střech. Dnešní jednání 
má charakter pracovní, nehodláme 
zavádět nějaké formální náležitosti 
(členství, vedení, pravidla jedná-

ní apod.). Vycházíme z toho, že si 
všechny krajské asociace důležitost 
vzájemné koordinace a informova-
nosti dostatečně uvědomují a proto 
budou mít zájem se těchto jednání 
zúčastňovat v korektní a partnerské 
atmosféře. Účast je dobrovolná, pro-
to chceme věřit, že se zapojí i dva 
kraje, které dnes přítomny nejsou. 

informace z regionů 
Proběhlo kolečko ke zkušenos-

tem, postřehům a reakcím účast-
níků. Předtím však Jaromír Hron 

s Martinou Bedrychovou vystoupi-
li s několika nápady jak zviditelnit 
naše asocociace ve volebním roce, 
například s besedami s politiky, ob-
sazení v komisích NNO, uspořádání 
konference k současné české xeno-
fobii apod.

m. chlumský: Líbí se mu tento 
nápad, ale pro politiky je to pouze 
divadlo, protože slíbí vše, ale nic 
nedotáhnou do konce. Účast zástup-
ců NNO v komisích kraje je určitě 
dobrý nápad.

m. Berdychová: Nový argument 
je partnerství...

i. Noveský: Středočeši začali před 
volbami trochu komunikovat a pri-
mátorka Prahy vzala osobní záštitu 
nad jejich soutěží. 

j. hron: Musí se využít čas do 
roku 2020, a dokud existuje podpo-
ra z ESIF být partneři.

m. chlumský: Komunikace 
a prezentace by měla být založena 
na tom, že NNO kolem sebe shlu-
kují  hodně občanů - těch aktivních, 
což je to pro politiky zajímavé a pří-
nosné.

k. morávková: Pořádají se různá 
fóra a do neziskovek dávají pouze 
30%, což se nedá srovnávat s obce-
mi atd. Hledají se důvody, proč ne-
dat NNO peníze. Bartery, porcování 
medvěda, kruhy známých atd. Je 
důležité, aby NNO byly zastoupeny 
napříč politickými stranami. 

Pokračování na straně 4
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1. JeDNáNí KRAJů

Zástupci krajských neziskovek se sešli
Dokončení ze strany 3

D. Žárský:  Na krajském úřadu 
ve ZK je oddělení pro NS, které je 
největší barierou, protože peníze ne-
dává.

s. Baueršímová: To co zde bylo 
popsáno, již v KOUSu funguje, pro-
tože mají dobrého zastupitele a mají 
jednoho člověka na kraji, který nad 
nimi drží ochrannou ruku, a díky 
tomu mají mnohem větší vliv v kra-
ji: co bude dělat, kdo co zaštítí atd. 
Jednou za dva roky jsou voleni kan-
didáti do krajských komisí. Sděluje 
se to předsedům komisí a není to 
vázáno na volby. Teď mají tři členy 
komisí a do tří dalších komisí jsou 
tam přizvání jako hosté, v případě, 
že se bude projednávat bod nezis-
kovek, tak je zvou. Tohle je po po-
litické linii, navíc se snaží pracovat 
s úředníky kraje z příslušných od-
borů, Navazuje se tak spolupráce 
napřímo s výkonnými zaměstnanci.

h. hlubočková: NELI vznikla za 
situace, kdy kraj odmítl spolupraco-
vat s ANNO LK, jednají s vedoucí-
mi odborů a nemají s krajem pro-
blémy. Snaží se stát mimo tahanice, 
jsou nepolitickou organizací a chtějí  
si tuto pozici udržet. Mají osmičlen-
nou oborovou radu a každý z členů 
rady jedná přímo s příslušnými od-
bory na KÚ. Připravují partnerskou 
smlouvu s krajem, která by měla být 
dokončena v únoru.

v. pavlík: Jihočeská asociace je 
v restartu a buduje si pozici na kraji. 
Dobrou příležitostí je účast v RSK,. 
Daří se s nepříznivou realitou něco 
udělat, protože na kraji je konečně 
člověk, s kterým se dá komunikovat. 
Měli i v minulých letech alokovány 
prostředky v rozpočtu kraje (přímo 
v rozpočtu kraje na IČ), bohužel si 
je přisvojily sociální služby (nečle-
nové asociace - ???). Navštívili 
všechny náměstky hejtmana a po-
vedlo se navázat spolupráci a sepsat 
Dohodu. Politici spolu navzájem 
soupeří o vliv a voliče,  proto je dů-
ležité uspořádat s nimi společné se-
zení (politici a odborníci) a vysvětlit 
jim, co pro ně  NS znamená. Aktu-
ální stav ANNO JČK je tedy takový, 
že jsou stále bez koruny, ale blýská 
se na lepší časy ohledně spolupráce. 

o. rosenbergerová: Situace je 

všude stejná. Účast v RSK hodně 
pomáhá ve zviditelnění.  Problém 
je dostat se do Pracovních skupin, 
ale je to o tlaku na tato místa. Postoj 
krajských politiků je těžký nezájem, 
nevnímají NS jako celistvou nátla-
kovou skupinu, ale jako poskytova-
tele soc. služeb s roztříštěnou struk-
turou. Obtížně se získává vliv a hlas, 
který je nutno slyšet. Individuálně 
jsou různí zástupci NNO v přímém 
kontaktu s politiky, ale NS chybí 
celistvost, koordinace a vzájemná 
spolupráce

s. Baueršímová: Kraj Vysočina 
oslovuje neziskovky přímo, funguje 
to zde opravu dobře.

k. morávková:  Je to politická 
hra a do střetu zájmů se dostáváme 
dřív nebo později.

m. Berdychová: Prosazení od-
povídající pozice v krajích je sa-
mozřejmě především na samotných 
krajských asociacích, ANNO ČR do 
toho nechce ani nemůže zasahovat. 
Jako všeoborová uskupení nemáme 
ani jasného partnera ve vládě. Ta 
se opírá výhradně o RV NNO, kam 

i nadále jednat, avšak v zájmu všech 
územních všeoborových organiza-
cí. Proto je důležité spolupracovat, 
sdílet informace, mapovat problémy 
i osvědčené postupy.                

jsou jmenováni lidé na personální 
bázi, nikoliv jako zástupci střech či 
sítí NNO. Nicméně i zde dochází 
k pozitivnímu posunu díky již zmí-
něné „Koncepci“ přistupují k NNO 
rozdílně, např. MŠMT má jako dlou-
holetého partnera ČRDM, kterou 
podporuje významně i finančně (cca 
3,5 mil. Kč/ročně). MPSV, MZ, MK 
ani MŽP nic takového nedělá, na-
opak si vybírá partnery Ministerstva 
„ad hoc“ z řad jednotlivých NNO. 
Naším jediným jasným partnerem 
je MMR, a to v sekci regionálního 
rozvoje, i zde ale mají zájem pokud 
možno o jednoho partnera.  Proto 
bude Asociace NNO ČR s MMR 

výstupy:
• Domníváme se, že výzvy z ESIF jsou 

záměrně nastaveny tak, aby se NNO 
k prostředkům vůbec nedostaly (vysoká 
administrativní náročnost, složitost, krát-
ké termíny, omezování osobních nákla-
dů).

• Konstatujeme snahu angažovat do 
projektů veřejných institucí odborníky 
z neziskovek na dohody. To zároveň vede 
k oslabování personální kapacity NNO. 
Rozpadá se občanská společnost a jsou 
pociťovány snahy o návrat centralizace. 

• Závažným problémem je úbytek kva-
litních lidí v neziskovém sektoru obecně. 
Nadšenci, kteří vstoupili do NS počátkem 
90. let, trpí vyhořením nebo odcházejí do 
penze. Mladí lidé nemají o práci v NS 
zájem, zejména v důsledku nízké platové 
úrovně a trvalé nejistoty z roku na rok, 
zda získá jejich zaměstnavatel dotaci. 

• Zvyšující se rozsah služeb příspěvko-
vých organizací vede k zakonzervování 
ústavní péče v rozporu s deklarovaným 
trendem poskytovat služby ambulantní 
a terénní formou, a to jak v zájmu kvality 
života klientů, tak ekonomické efektivity. 
Nemáme výhrady proti zaměstnancům 
v přímé péči, ale vůči netransparentní-
mu financování a nerovnému přístupu ke 
zdrojům.

• Dohodli jsme se na běžné výměně 
materiálů a know-how, pokud některá 
krajská asociace zaslané materiály přímo 
využije pro svou potřebu, považujeme 
za korektní, aby o tom původního autora 
předem informovala.

• Napříště spojíme zasedání zástup-
ců krajských organizací a členů RSK za 
NNO, budou se konat ve čtvrtletním in-
tervalu.  

• Na další schůzce projednáme spolu-
práci s MASkami

• Dále se věnujeme Místní agendě 21. 
• Příští schůzka bude ve  čtvrtek 12. 

května od 10 hodin v YMCE.           -ček-
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DObROvOlNIctví

sOcIálNí služby

Jak se staví kraj k prohlášení hospiců? 

sběrné místo nepeněžitých sbírek funguje

jihočeský kraj - specializovaná domácí hospicová péče, 
i když je použit nepřesný název, je zdravotní službou. zdravot-
ní služba by měla být hrazena zdravotními pojišťovnami, které 
rovněž odpovídají za dostupnost zdravotní péče. péči indikuje 
lékař a provádí všeobecná sestra. 

Původním záměrem tzv. terén-
ní hospicové péče bylo vytvoření 
multidsciplinárního týmu, který měl 
zahrnout jak zdravotní, tak sociál-
ní a navíc i duchovní složku péče 
o paliativně nemocné a rodinné pří-
slušníky. Tento záměr ovšem nebyl 
doposud fakticky legislativně napl-
něn. V současné době si příslušní 
poskytovatele „pomáhají“ zaregist-
rováním sociální služby péče – tedy 
odlehčovacích služeb poskytova-
ných terénní formou. Obdobné služ-
by zajišťuje řada dalších subjektů, 
včetně paliativní péče. Ze signatářů 
Prohlášení mají tuto sociální službu 
v Jihočeském kraji zaregistrovanou 
pouze tři poskytovatelé. Žádost do 
dotačního řízení pro rok 2016 podal 
jen jeden z nich.

Jihočeský kraj vždy oceňoval 
a  odporoval aktivity těchto sub-
jektů nejen morálně, ale i finanč-

Regionální konference paliativní 
a hospicové péče 2015

ně. V roce 2014 například vyhlásil 
grantový program Podpora hospico-
vé péče s alokací jednoho milionu 
korun, z něhož bylo ale vyčerpáno 
pouze 746 tisíc a všichni uchazeči 
tak byli plně uspokojeni. Kraj navíc 
každoročně vyhlašuje řadu dalších 
dotačních titulů v sociální oblasti, 
které jsou přístupné pro všechny 
oprávněné žadatele. Kraj v minulém 
roce podpořil 3 133 000 korun po-
bytovou péči ve formě odlehčova-
cích služeb, tedy Hospic Prachatice. 
Kraj se snaží vytvořit nebo podpořit 
další nová hospicová oddělení také 
v krajských nemocnicích, pilotní 
projekt připravuje v Jindřichově 
Hradci.

Zástupci kraje jsou připraveni jed-
nat, ale i signatáři musí respektovat 
pravidla. V dotačním řízení musí 
učinit i nezbytné kroky, a to požádat 
o zařazení do sítě sociálních služeb 
a dodržet dané termíny a podmínky. 
Tím se řeší pouze sociální služby, 

zdravotní část musí samotní posky-
tovatelé vyjednat se zdravotními 
pojišťovnami. 

Věříme, že problémy budeme 
s naším krajem řešit u jednacího 
stolu, nikoliv prostřednictvím mé-
dií. Vedení Asociace NNO Jihočes-
kého kraje je připravené být garan-
tem, pokud budete chtít, takovéhoto 
kulatého stolu se zástupci kraje.

Zdroj Parlamentní listy

prachatice – od loňského prosince funguje sběrné místo nepe-
něžitých sbírek, ve kterém aktivně pracuje pět dobrovolníků, kteří vše 
vykonávají zadarmo. sběrné místo soustřeďuje sběr humanitárních 
a charitativních materiálních sbírek pro fyzické i právnické osoby nejen 
z jihočeského kraje, ale i z celé republiky a jednu mezinárodní sbírku.

V současné době do Sběrného 
místa můžete přinést víčka (PET 
i kovová) pro slečnu se zdravotním 
postižením, nepotřebné kompen-
zační pomůcky pro fyzické osoby 
i půjčovny pomůcek, pletené oble-
čení pro nedonošená miminka do 
nemocnic, upletené čepice, návle-
ky na ruce, hračky a čtverce pro 
děti na deky do Afriky, knihy pro 
nestátní knihovny, látky a vlny pro 
aktivizační činnosti seniorů a osob 
se zdravotním postižením, savé lát-
ky pro prachatický útulek pro psy, 
zvonečky a pohledy pro děti se zdra-
votním postižením, igelitové tašky 
a  áčky pro dobročinný obchůdek… 
„Seznam našich sbírek se neustále 
rozšiřuje,“ říká koordinátorka sbě-
ratelských dobrovolnických aktivit 
Marie Bednárová a své tvrzení dopl-
ňuje: „Sběrné místo propojuje mno-
ho našich dobrovolnických aktivit. 

Pořádáme i několik doprovodných 
akcí, do kterých se může zapojit 
kdokoliv, kdo má čas a chuť pomá-
hat. Mezi tyto akce patří i Setká-
ní nad klubíčkem, kde se kdokoliv 
může naučit nejen plést úplně od zá-
kladů, ale i zajímavé nové postupy. 
Na těchto setkání pleteme nejen šály 
a čepice pro naši potřebu, navíc jsme 
se zapojili do výzvy Upleť čtverec. 
Čepice, návleky na ruce a čtverce, 
které upleteme, putují do Afriky 
pro děti postižené chorobou AIDS.“ 
Zatím v Jihočeském centru rovných 
příležitostí upletli nebo dostali 127 
čtverců, sedm návleků na ruce a dvě 
čepice. „Přibližně 90 z nich bylo od 
členů Městské organizace svazu dů-
chodců. Individuálně pro nás pletou 
paní Bártová, Bednárová, Šáriská, 
Schulzová a Tesařová. Touto cestou 
bychom rádi poděkovali nejen jim, 
ale všem našim dárcům. Pokud i Vy 

máte doma cokoliv, čím byste moh-
li přispět do sbírek, neváhejte a po-
mozte nám. Vše nám můžete nosit 
na adresu Zlatá stezka 133, Pra-
chatice,“ dodala dobrovolnice Dita 
Oráková.         -red-, foto JCRP
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MesADA se chystá na svátky jara
sOcIálNí služby

písek / jiNDřichův hraDec - sociálně 
aktivizační služba pro seniory, kterou mesDa po-
skytuje v jindřichově hradci, připravila pro své 
uživatele rukodělné aktivity, které jsou tematicky 
laděné k jaru. aktivní senioři již od ledna pracují 
na nových výrobcích. 

Nejoblíbenější činností seniorů, 
zejména seniorek, je výroba jarních 
květin z korálků a bezpochyby také 
velikonočních vajíček.

Výrobky seniorů budou prezen-
továny na velikonoční prodejní 
výstavě na pobočce organizace v 
Jindřichově Hradci, Růžová 30/II. 
Březnový termín výstavy není ještě 
stanoven, proto sledujte aktuality na 
www.mesada.eu.

Anna Kohoutová Výroba velikonočních vajíček                                         Výroba šeříků z korálků

skupinu mladých lidí jede do Rumunska… 
a také do Maďarska a dalších zemí

DĚtI A MláDež

český krUmlov / rUmUNsko / maďarsko -  centrum pro 
pomoc dětem a mládeži vysílá od 9. do 22. března devítičlennou sku-
pinu mladých lidí z českého krumlova, českých Budějovic a kaplice 
na mezinárodní vzdělávací projekt reaching the Goals, který pořádá 
partnerská rumunská organizace zan art. 

Projekt se uskuteční v malém ru-
munském horském městečku Bus-
teni za účasti celkem 54 mladých 
lidí (většinou studentů) z šesti ev-
ropských států - Španělska, Řecka, 
Maďarska, Turecka, Rumunska a 
České republiky. 

Tématicky bude projekt zaměřen 
na mediální výchovu (především na 
tvorbu animovaných a dokumentár-
ních filmů), na interkulturní pozná-
vání, komunikaci v cizím jazyce a 
neformální vzdělávání mladých lidí.

CPDM tak pokračuje na poli me-
zinárodních aktivit i v tomto roce. V 
příštím období plánujeme také vy-
slat mladé lidi na nejrůznější projek-
ty mimo jiné do Polska, Slovinska, 
Lotyšska, Itálie, Estonska a dalších 
zemí. 

Nejbližším dalším zahraničním 
programem, na který CPDM vysílá 
českokrumlovskou skupinu (tento-
krát dětí do 15-ti let), je týdenní pro-

jekt s názvem „TIME CAPSULE“, 
který se uskuteční ve dnech od 21. 
do 25. března 2016 v maďarské Bu-
dapešti. 

Projekt v Maďarsku, který má le-
tos již svoje čtvrté pokračování, je 
určen pro děti, které žijí  v dětských 
domovech a v pěstounských rodi-
nách a účastní se jej vždy pětičlenné 
skupiny dětí z Maďarska, Sloven-
ska, Polska a České republiky.    

Obsahové zaměření budapešťské-
ho projektu je tradičně také filmové 
(soutěžní tvorba krátkých filmových 
snímků) a jak vyplývá z názvu pro-
jektu, tak filmový program bude 
hodně nabitý… 

Stojí také za to připomenout, že 
krátké filmy českých skupin na fil-
movém kurzu v Budapešti slavi-
ly v minulosti významné úspěchy, 
například film FOREST, který čes-
ké děti natočily v Budapešti v roce 
2013 byl nominován do jedné ze 

soutěžních kategorií na prestižní fil-
mový festival mladého filmu Four 
Rivers v chorvatském Karlovaci. 
Nebo snímek českých dětí To be 
continued… z loňského projektu 
v Budapešti (2015) byl nominován 
na do soutěžní přehlídky tvorby dětí 
a mládeže na REC-Film Festival, 
který se uskutečnil na přelomu září 
a října 2015 v Berlíně.            

Jiří Muk a Vlastimil Kopeček
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mezinárodní filmový festival jeden svět se věnuje dokumentárním fil-
mům s problematikou lidských práv. od svého vzniku v roce 1999 
je jednou z aktivit obecně prospěšné společnosti člověk v tísni. patří 
k nejvýznamnějším festivalům tohoto druhu v evropě a v roce 2007 
získal čestné uznání UNesco za výchovu k lidským právům. od roku 
2011 probíhá regionální část festivalu rovněž v českém krumlově. le-
tos tato významná kulturní událost zavítá do našeho města již pošesté.

FIlM - DĚtI A MláDež

Jeden svět 2016: hledání domova

Letošní motto festivalu je Hledá-
ní domova, které odkazuje nejen ke 
geopolitickým problémům dneš-
ního světa, ale i k hledání identity 
společného domova. Kromě pohle-
du na nejrůznější aspekty migrace 
filmy nabídnou především příleži-
tost k zamyšlení, co pro nás zname-
ná domov, který často bereme jako 
samozřejmost a začneme mu věno-
vat pozornost, až když o něj přichá-
zíme.

Festival proběhne v Českém 
Krumlově od 17. do 19. března 
v Městském divadle. Nově se za-
měří na oblasti, které se v minulých 
ročnících neobjevovaly, například 
pečující roboty pro osamělé staré 
lidi, osamělost jedince v individu-
alistické společnosti na příkladu 
švédského modelu, muslimské sek-
tářství v Pákistánu, střet příznivců 
bicyklu se světem aut či mrazivý 
pohled do života v Severní Koreji. 
Projekce budou jako obvykle dopl-
něny o debaty se zajímavými hosty. 
Abychom vyšli vstříc zahraničním 
návštěvníkům města, plánujeme 
letos promítnout všechny filmy též 
s anglickými titulky. Filmový pro-
gram najdete na webu CPDM, o.p.s. 
Č. Krumlov v sekci „Festival Jeden 
svět“ (www.cpdm.cz)  

Součástí festivalu jsou školní pro-
jekce, které se uskuteční v třetím 
březnovém týdnu od pondělí do 
pátku v klubu Bouda, v Městském 
divadle a v přednáškovém sále gym-
názia. Pedagogové mohou vybírat 
z nabídky Jeden svět dětem a Jeden 
svět studentům, kde jsou filmy uspo-
řádány podle věkových kategorií. 
Po projekcích vždy následuje mo-
derovaná debata s mladými diváky.  
Zahájení proběhne v pátek 11. břez-

na benefičním koncertem pro Jeden 
svět v klubu Fabrička, vystoupí pís-
ničkář Xavier Baumaxa a perkusiv-
ní kytarista Tomáš J Holý. Zlatým 
hřebem doprovodného programu 
bude teoretický seminář Jak číst 
film s režisérem Bohdanem Blá-

hovcem v sobotu 19. března od 13 
hodin v divadelním klubu Ántré. 

Spolupořadateli regionálního fes-
tivalu jv Českém Krumlově jsou 
Centrum pro pomoc dětem a mlá-
deži, Gymnázium Český Krumlov 
a Člověk v tísni s podporou Měst-
ského divadla a ČKRF a záštitu nad 
festivalem převzali starosta měs-
ta Dalibor Carda a senátor Tomáš 
Jirsa.

Václava Šnokhousová 

Snímek z loňkého filmového festivalu.

spORt - DĚtI A MláDež

české BUDějovice - v nabídce Baby clu-
bu šikulka přibyly, k již poměrně široké paletě 
stávajících aktivit, například kroužek dramatic-
ké výchovy a příběhů ze solné jeskyně.

s novým rokem přišly i novinky
První akti-

vita si klade 
za cíl rozví-
jet dětskou 

hem jednotlivých aktivit se děti naučí 
vyjádřit svoje myšlenky a pocity tak, 
aby byly jasně srozumitelné pro okolí, 
poznají význam gest, která doprovázejí 
řeč, procvičí paměť a naučí se respek-
tovat jeden druhého. Dramatizací krát-
kých příběhů, pohádek, bajek a povídek 
se na chvíli stanou někým (nebo něčím) 
jiným, zažijí spoustu legrace a naučí se 
pracovat s trémou. Vděčným publikem 

každého představení pak budou samo-
zřejmě hrdí rodiče a kamarádi.

V druhém případě, tedy u „Příběhů ze 
solné jeskyně“, budou prostřednictvím 
dětských knih vyprávěny rozmanité 
příběhy. Děti se tak seznámí s různý-
mi literárními žánry, poznají podstatu 
klasických dětských pohádek (souboje 
dobra a zla, ponaučení atd.), naučí se 
naslouchat a vnímat obsah vypravova-
ného textu, mluvit o něm. Každá hodi-
na navíc probíhá v kouzelném prostředí 
solné jeskyně, což je skvělým podpůr-
ným prostředkem pro otevření dětské 
vnímavosti.                 Richard Cirhan

osobnost, obrazotvornost a tvořivost. 
Formou dramatizace se děti učí po-
znávat, rozebírat a pochopit mezilidské 
vztahy. Nejde tedy jen o pouhé „hraní 
pohádek“ a nacvičování představení 
pro rodiče, jak by si mnozí mysleli. Bě-
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DĚtI A MláDež

soutěž školních časopisů a novin vypukla
jiŽNí čechY - celorepubliková soutěž školních novin a časopisů je za-

řazena do oficiálních soutěží talent centra ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy. v pondělí 6. února bylo vyhlášené 6. jihočeské kolo soutěže. 

Jde o postupovou soutěž, otevře-
nou pro všechny, kteří vydávají ča-
sopisy nebo noviny v tištěné nebo 
elektronické podobě pro své spo-
lužáky, kamarády. Ať už v podobě 
školních nebo klubových či oddílo-
vých periodik. 

Pro účast v celorepublikové části 
soutěže je potřeba úspěšně projít kraj-
ským kolem. Pod gescí Informačních 
center pro mládež v Jihočeském kraji 
a Asociace NNO Jihočeského kraje 
se letos uskuteční krajské kolo sou-
těže již pošesté.

(funkční redakční systémy – nejed-
ná se o pouhé vystavení pdf časopi-
su). 

cena Fr. saleského
oBsah – hodnocení autorského 

podílů a obsahové kvality
titUlkU – hodnocení titulní 

strany časopisu
GrafikU – hodnocení celkové-

ho grafického zpracování časopisu
Cena partnerů 6. ročníku jiho-

českého krajského kola 10. ročníku 
celorepublikové soutěže školních 
časopisů a novin.

Kriteria hodnocení 
oBsah časopisU - origi-

nalita obsahu, tematická pestrost, 
aktuálnost ve vztahu k místu, kde 
časopis vychází, prostor pro názory 
žáků, studentů a pedagogů 

Grafika časopisU - ori-
ginalita grafického zpracování, pů-
vodní fotografie, kresby, autorské 
fotografie, jednotný formát písma 
a grafického projevu  

Z Jihočeského krajského kola sou-
těže školních novin a časopisů do 
celostátního kola postupují maxi-
málně dva časopisy z každé katego-
rie a maximálně jeden časopis z ka-
tegorií obsah, grafika, titulní strana.

Pro účast v soutěži stačí vyplnit 
přihlášku do příslušného krajského 
kola a zaslat na adresu organizátora.

postup je následující:
a) Registrace - vyplnit elektronic-

kou formu přihlášky: http://goo.gl/
forms/HcJZGRMe50

b) Vybrat alespoň 2 čísla školních 
novin z období 2015-2016

c) Vytištěnou přihlášku s časopisy 
poslat do 20. března 2016 na adresu 

organizátora Jihočeského krajského 
kola soutěže - Informační centrum 
pro mládež Tábor, Farského 887, 
Tábor 390  02, tel.: 381 252 416, 
info@icmtabor.cz, www.icmtabor.
cz

   koNtaktNí osoBoU 
je Václav Pavlík, tel.: 607 036 121,                        
e-mail:pavlik@iucmtabor.cz. 
vyhlášení výsledků 6. ročníku 

jihočeského krajského kola škol-
ních novin a časopisů se uskutečni 
v pondělí 25. dubna 2016 v zase-
dasí místnosti krajského úřadu. 
záštitu nad soutěží převzal tomeš 
vytiska, jihočeský krajský radní 
pro školství.  

celostátní setkání finalistů a vy-
hlášení výsledků soutěže se usku-
teční ve dnech 29. a 30. listopadu 
2016.                                         -řeh-

V loňském 
roce se do 
5 . r o č n í k u 
Jihočeského 
k r a j s k é h o 
kola soutěže 
školních no-
vin a časo-
pisů zapo-
jilo v šesti 
kategoriích 

31 školních novin a časopisů  z 26 zá-
kladních a středních škol Jihočeského 
kraje.  Slavnostního vyhlášení výsledků 
soutěže se uskutečnilo v pátek 25. dub-
na 2015 za účasti více než sedmdesát 
žáků a studentů redakcí školních novin 
a časopisů, pedagogických pracovníků 
základních a středních škol Jihočes-
kého kraje a hostů. Soutěž a vyhláše-
ní výsledků soutěže se uskutečnilo pod 
záštitou člena Rady Jihočeského kraje 
JUDr. Tomeše Vytisky a za podpory Ji-
hočeského kraje. Václav Pavlík

soutěžní kategorie 
* Časopisy a noviny vydávané 

žáky základních škol – I. stupeň 
(tvořené pouze žáky I. stupně). 

* Časopisy a noviny vydávané 
žáky základních škol – I. a II. stu-
peň (tvořené společně žáky I. a II. 
stupně). 

* Časopisy a noviny vydávané 
žáky základních škol – II. stupeň 
(tvořené pouze žáky II. stupně). 

* Časopisy a noviny vydávané 
studenty středních škol. 

* Oddílové časopisy. 
* Webové časopisy a noviny Vyhodnocení loňského ročníku bylo v prostorách krajského úřadu...

Miroslav Hrdina, vedoucí odboru 
školství, mládeže a tělovýchovy při pře-
dávání cen nejlepším.
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seKce sOcIálNí

I my budeme jednou staří a nemocní
jiŽNí čechY - jihočeské centrum pro zdravotně postižené a se-

niory o.p.s. (jczps) je obecně prospěšnou společností, která posky-
tuje registrované sociální i doprovodné služby pro osoby se zdravot-
ním postižením, seniory a jejich rodiny. pracoviště jsou v bývalých 
okresních městech, a to v českých Budějovicích, českém krumlově, 
jindřichově hradci, písku, prachaticích, strakonicích a táboře.

Všechna pracoviště se zaměřují 
na vzájemně provázané dvě cílové 
skupiny uživatelů, a to na občany 
se zdravotním postižením a senio-
ry, které samozřejmě doplňují jejich 
rodinní příslušníci. Pracovnice kli-
enty provází po celou dobu řešení 
jejich problému, podporují jejich 
samostatnost a zajišťují jim pomoc 
v situaci, kterou nejsou sami schop-
ni zvládnout. Samozřejmostí jsou 
bezbariérová prostředí. Poraden-
ství poskytují ambulantní i terén-
ní formou, podle potřeb uživatelů. 
Uživatelům jsou schopni poradit 
a efektivně pomoci také v oblasti in-
validních důchodů, kompenzačních 
pomůcek, sociálních dávek, vzdělá-
vání, odstraňování bariér i v oblasti 
zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením. 

výměna průkazů
V minulém roce bylo nejvíce do-

tazů týkající se s procesem výměny 
průkazů osob se zdravotním posti-
žením (TP, ZTP, ZTP/P). Je prav-
da, že sice všichni držitelé průkazů 
byli Úřady práce vyzváni k výměně 
vyzváni, protože původní průkazy 
přestaly po 1. lednu 2016 platit, ale 
ti se většinou nedostavili včas, a tak 
nyní musí požádat o nový průkaz 
úplně znovu. Ten nelze už prodlou-
žit, a tak do vyřízení vlastně nemají 
žádný platný průkaz.

příspěvky mobility
Letos se nejvíce uživatelů obrátilo 

na střediska s prosbou o pomoc se 
žádostmi o příspěvek na mobilitu, 
o který bylo nutné požádat do konce 
ledna.  „Jednou z uživatelek, které 
využívají naše služby, je i paní He-
lena. Na naši sociální pracovnici se 
poprvé obrátila v roce 2014 s pros-
bou o pomoc při sepsání námitky, 
která se týkala odebrání invalidního 

zační pomůcky. Paní Helena se do-
stavila i s maminkou, která si v naší 
poradně vyzkoušela chůzi s různými 
typy chodítek, vybrala si pro sebe to 
nejvhodnější, které jí dcera později 
nechala předepsat od lékaře. Na 
dobu, než dostala chodítko vlastní, 
si u nás potřebné chodítko zapůjči-
la. Později, v roce 2015, se zdravot-
ní stav maminky nadále zhoršoval. 
Bylo tedy nutné požádat o zvýšení 
příspěvku na péči a o  ředepsání 
polohovacího lůžka. Opět si od nás 
na potřebnou dobu půjčila poloho-
vací lůžko, aby zajistila komfort pro 
svoji maminku i pro sebe. Zvýšení 
příspěvku na péči mamince bylo za-
mítnuto, posudek lékaře ale neod-
povídal aktuálnímu stavu maminky. 

důchodu. Paní Helena pracovala 
v té době ve výrobním družstvu inva-
lidů a bála se hlavně ztráty zaměst-
nání, pokud již nebude invalidní. Se 
sepsáním jsme paní Heleně pomohli 
a na dalším jednání posudkové ko-
mise byla paní Heleně přiznána in-
validita I. stupně. O pár měsíců se 
na nás obrátila znovu. Pečuje o ma-
minku, která se vlivem úrazu stala 
téměř imobilní. Ženy potřebovaly 
poradit s výběrem vhodné kompen-

Proto jsme společně sepsali odvo-
lání, které bylo úspěšné a maminka 
paní Heleny nyní pobírá příspěvek 
na péči ve III. stupni. Odměnou 
nám byl dobrý pocit ze smysluplné 
práce a zejména spokojená uživa-
telka, která mohla díky naší pomoci 
zůstat v domácím prostředí,“ dopl-
nila Ladislava Škvorová, vedoucí 
pracoviště Písek.

Zdroj a foto JCZPS

Pracovnice JCZP pomáhají při vypisování žádostí a jednání s úřady.

Hledání nejlepšího řešení vyžaduje 
co nejlepší kvalifikace pracovnic stře-
diska. 
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3. ZASEDÁNÍ REGIONÁLNÍ 
STÁLé KONFERENCE PRO ÚZE-
MÍ JIHOČESKéHO KRAJE 

Zasedání RSK JČK se uskutečnilo 
dne 6. října 2015 v zasedací místnos-
ti Krajského úřadu Jihočeského kraje. 
V obsahu jednání byla mimo jiné ře-
šena problematika přípravy Krajského 
akčního plánu rozvoje vzdělávání Ji-
hočeského kraje Informace k přípravě 
Krajského akčního plánu rozvoje vzdě-
lávání Jihočeského kraje.

V rámci tohoto bodu programu byla 
zástupcem ANNO JČK vznesena při-
pomínka týkající se personálního za-
stoupení NNO prostřednictvím ANNO 
JČK v této pracovní skupině. Připo-
mínka byla reflektována, ANNO JČK 
nominuje svého zástupce, který se zú-
častní zasedání PS jako host a následně 
RSK JČK dovolí zástupce ANNO JČK 
jako řádného člena.  

30 DNÍ PRO NEZISKOVý SEK-
TOR JIHOČESKéHO KRAJE

Ve dnech 21. září - 23. října 2015 se 
uskutečnila na Krajském úřadě Jihočes-
kého kraje prezentace nestátních nezis-
kových organizací Jihočeského kraje 

Prezentující se organizace:
Asociace nestátních neziskových organi-

zací Jihočeského kraje, z.s.
Jihočeské centrum pro zdravotně po-

stižené a seniory o.p.s. Prachatice včetně 
poboček v Českých Budějovicích, Českém 
Krumlově, Jindřichově Hradci, Písku, Pra-
chaticích, Strakonicích a Táboře 

Jihočeské centrum rovných příležitostí 
z.ú. Prachatice

Baby club Šikulka, z.s. České Budějovice
Asociace pomáhající lidem s autismem, 

o.p.s. Tábor
Centrum pro pomoc dětem a mládeži 

o.p.s. Český Krumlov
Informační centrum pro mládež Tábor, 

z.s.
Prezentace se uskutečnila za podpory Ji-

hočeského kraje.  

VELETRH VZDěLÁNÍ 
A ŘEMESLO 
Ve dnech 21.- 23.října 2015 se usku-

tečnil na výstavišti v Českých Budějo-
vicích veletrh Vzdělání a řemeslo

Garantem expozice se stala Asocia-
ce pro podporu rozvoje informačních 
center pro mládež v České republice, 
člen Asociace NNO v ČR. Poprvé se 

na veletrhu v expozici AICM ČR pre-
zentovala i Asociace NNO Jihočeské-
ho kraje, sekce děti a mládež. Možnost 
prezentace NNO dětí a mládeže a v 
jejich prospěch působících využili zři-
zovatelé a provozovatelé Informačních 
center pro mládež, členové AICM ČR, 
Český Krumlov, Prachatice a Tábor

CYKLUS SEMINÁŘů 
Efektivní samostudium 
a další vzdělávání pracovníků NNO 
V pátek 23. října 2015 na Krajském 

úřadě Jihočeského kraje pokračoval 
vzdělávací cyklus Efektivní samostudi-
um a další vzdělávání pracovníků NNO 
seminářem na téma Zásady efektivní 
komunikace Public relations, fundrai-
sing a lobbing pro neziskové organiza-
ce. Semináře se zúčastnilo 26 zástupců 
NNO Jihočeského kraje, členů i nečle-
nů Asociace NNO Jihočeského kra-
je. Seminář se uskutečnil za podpory 
ANNO ČR a Jihočeského kraje. 

JEDNÁNÍ ZÁSTUPCů Vý-
KONNéHO VýBORU ASOCIA-
CE NNO JIHOČESKéHO KRAJE

Uskutečnilo se na krajském úřadě v 
Českých Budějovicích s Ing. Jaromí-
rem Slívou, náměstkem hejtmana Jiho-
českého kraje. 

Výstup – NNO sehrávají významné 
místo při rozvoji kraje, podstatný není 
počet NNO sdružených v ANNO JČK, 
ale aktivity a obsah jejich činnosti, 
Asociace NNO zpracuje a předloží KÚ 
JČK do 15. 12. 2015 adresář vybraných 
NNO Jihočeského kraje, ANNO JČK 
zpracuje a podá v měsíci listopadu Žá-
dost o dotaci na rok 2016.  

ŽÁDOST O DOTACI 
Asociace NNO Jihočeského kraje 

pro rok 2016.
Provozní kancelář ANNO JČK zpra-

covala a dnes 13. listopadu 2015 před-
ložila Odboru regionálního rozvoje… 
Jihočeského kraje. Projekt: Podpora 
činnosti Asociace NNO Jihočeského 
kraje, požadovaná dotace 214.000 Kč, 
účel použití dotace – zabezpečení pro-
vozu kanceláře ANNNO JČK, vzdě-
lávání pracovníků NNO v Jihočeském 
kraji, prezentace NNO JČK na veřej-
nosti

 ADRESÁŘ VYBRANýCH 
NNO JIHOČESKéHO KRAJE. 

V souladu se závěry jednání s ná-
městkem hejtmana JČK provozní 
kancelář zpracovala a dne 15.12.2015 
předala Odboru regionálního rozvo-
je… KÚ Jihočeského kraje v elektro-
nické formě Adresář vybraných NNO 
Jihočeského kraje v souladu s požado-
vaným strukturovaným obsahem. Při 
jeho zpracování byly využity zdroje a 
zkušenosti zřizovatelů a provozovatelů 
Informačních center pro mládež Tábor, 
Český Krumlov a Prachatice, členů 
ANNO JČK a AICM ČR.  Adresář je 
základním východiskem ke zpracování 
elektronické databáze NNO v Jihočes-
kém kraji.    

REKODIFIKACE 
Asociace NNO  Jihočeského kraje. 
Do konce měsíce prosince 2015 byla 

splněna opatření související s realizací 
NOZ, v měsíci lednu 2016 byla podána 
žádost s doprovodnými dokumenty re-
kodifikace ANNO JČK. 

PŘIJETÍ ČLENA 
Asociace NNO  Jihočeského kraje. 
Dne 12. Ledna 2016 schválil výkonný 

výbor přihlášku za člena ANNO JČK 
a jednomyslně schválil přijetí nového 
člena - SDRUŽENÍ JIHOČESKýCH 
CELIAKů, z.s. České Budějovice

DOHODA 
o vzájemné spolupráci a partner-

ství Jihočeského kraje a ANNO Ji-
hočeského kraje.

V posledním čtvrtletí předcházející-
ho roku a na počátku nového roku byly 
ukončeny aktivity související s přípra-
vou a zpracováním návrhu Dohody o 
partnerství. Dohoda o vzájemné spolu-
práci byla podepsána statutárními zá-
stupci zúčastněných stran dne 4. února 
2016.

SOUTěŽ ŠKOLNÍCH NOVIN 
A ČASOPISů JČ KRAJE.
Zřizovatelé jihočeských Informač-

ních center pro mládež Český Krum-
lov, Tábor a Prachatice, členové ANNO 
JČK a AICM ČR, vyhlásili dne 5. února 
2016 6. ročník Jihočeského krajského 
kola celorepublikové soutěže školních 
novin a časopisů. Záštitu nad soutěží 
převzal radní Jihočeského kraje JUDr. 
Tomáš Vytiska. Projekt se uskutečňuje 
ve spolupráci a za podpory Jihočeského 
kraje a ANNO JČK. Uzávěrka přihlá-
šek 6. ročníku Jihočeského krajského 
kola soutěže školních novin a časopisů 
je 20. března 2016, vyhlášení výsledků 
se uskuteční v pondělí 25. dubna 2016  
v sále Zastupitelstva Jihočeského kraje. 

INFORMAce

INFO RepORt pRO ČleNy ANNO JČK
Vážené kolegyně, 
vážení kolegové,
Dovolujeme si Vás tímto informovat o aktivitách a činnostech vý-

konného výboru a provozní kanceláře Asociace nestátní neziskových 
organizací Jihočeského kraje v posledním čtvrtletí předcházejícího 
roku a prvních měsíců roku letošního.
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podpora ANNO JČK 
z národních zdrojů

PROJEKT 
PORADENSKÁ ČINNOST 

V ROCE 2016
Donátor Ministerstvo pro místní 

rozvoj ČR, garant projektu Asociace 
NNO Jihomoravského kraje, partne-
ři projektu Asociace NNO Jihočes-
kého kraje, Asociace NNO Zlínské-
ho kraje

Po 1.1.2014 nabyl účinnosti NOZ, 
který dost zásadním způsobem změnil 
fungování neziskového sektoru. Ko-
merční školení věnovaná této proble-
matice jsou často pro neziskové sub-
jekty finančně náročné a místně hůře 
dostupné. Po zkušenostech minulých let 
získaných při realizaci poradenské čin-
nosti pro NNO předpokládáme v příš-
tím roce, kdy končí lhůta pro doplnění 
údajů v rejstřících, nárůst  poradenské 
činnosti. I proto jsme byli velmi rádi za 
nabídku kolegů z Asociace NNO Jiho-
moravského a Zlínského kraje zapojit se 
do společného projektu jehož je usnad-
nit NNO administrativní zátěž spoje-
nou s doplněním veřejných rejstříků, 
zvýšení kvalifikace pracovníků a dob-
rovolných pracovníků NNO  prostřed-
nictvím vzdělávání v oblasti legislativy, 
účetnictví a daní a zvýšení informova-
nosti široké veřejnosti a samosprávy 
o problematice neziskového sektoru 

pROJeKty

podpory, které právě probíhají...
po nabytí účinnosti NOZ. Poradenská 
činnost v rámci realizace projektu bude 
realizovaná bezplatnou internetovou 
poradnou, osobní poradnou a čtvrtlet-
ními výjezdními poradnami lektorů ga-
ranta projektu ANNO Jihomoravského 
kraje v partnerských krajích, tedy Ji-
hočeském a Zlínském. Samozřejmostí 
jsou i vzdělávací semináře a publikační 
činnost na dané téma. Více informací 
www.annojmk.cz, www.annojck.cz  

 podpora NNO 
z evropských zdrojů

PROJEKT 
OPERAČNÍ PROGRAM 

ZAMěSTNANOST, 
VýZVA Č. 41

Donátor Evropská unie, Evropský 
sociální fond, žadatel a garant pro-
jektu Asociace NNO ČR, regionální 
partner projektu Asociace NNO Ji-
hočeského kraje,

Projekt zpracovala Asociace NNO 
ČR, uzávěrka podání žádostí  31. led-
na 2016, realizace v případě podpo-
ry od 1. 10. 2016. Ministerstvo práce 
a sociálních věcí prodloužilo termín 
uzávěrky do 10. Března 2016 z důvodu 
malého počtu podaných žádostí a do-
nátor obdržel několik zcela totožných 
žádostí, které se liší jen v osobě žada-
tele. Projekt je věcně zaměřen  nabu-
dování  kapacit nestátních neziskových 

organizací, zejména prostřednictvím 
vzdělávání pracovníků NNO a opatření 
na zvyšování profesionality, organizač-
ního řízení, plánování, transparentnosti 
a vícezdrojového financování NNO. 
Projekt ANNO ČR sleduje nejen po-
sílení vlastního aparátu, ale zejména 
s velkým objemem poskytovaných slu-
žeb. Na realizaci projektu se budou po-
dílet krajské asociace, členové ANNO 
ČR, a další oborové a velké NNO.

 PROJEKT 
OPERAČNÍ PROGRAM 
TECHNICKÁ POMOC

Donátor Evropská unie, Fond 
soudržnosti, žadatel a garant pro-
jektu Asociace NNO ČR, předpo-
kládaný regionální partner projektu 
Asociace NNO Jihočeského kraje,

Tento specifický servisní program je 
určen pro zajištění kvalitní implemen-
tace Dohody o partnerství, zajištění 
administrativní kapacity a zabezpečení 
jednotného monitorovacího systému na 
základě vysoké úrovně elektronizace 
dat. 

Předpokládaná vyhlášení výzvy čer-
ven 2016. V současném období pro-
bíhají jednání Ministerstva pro místní 
rozvoj – administrátora programu - 
s osmi střešními organizacemi v ČR, 
včetně Asociace NNO ČR. Dohody 
o partnerství se pro ANNO ČR a její 
členy jeví jako nejefektivnější působe-
ní v oblast veřejné správy.

INFORMAce

INFO RepORt pRO ČleNy ANNO JČK
NGO MARKET A ANNO JČK.
ANNO JČK ve spolupráci s ANNO 

ČR a AICM ČR se zúčastní poprvé 
veletrhu neziskových organizací NGO 
Market Praha dne 27. dubna v prosto-
rách Fora Karlín Praha. Přihláška po-
tvrzena dne 15. 2. 2016. Nabídka pro 
členské organizace k prezentaci ve 
společné expozici AICM ČR, člena 
ANNO, ČR, ANNO ČR a ANNO JČK.  

JEDNÁNÍ KRAJSKýCH 
ORGANIZACÍ NNO. 
Dne 18. února 2016 se uskutečnilo 

první pracovní setkání krajských orga-
nizací NNO. 

 Předsedkyně Asociace NNO zdů-
raznila, že se takto setkávají krajské 
asociace z celé ČR vůbec poprvé. Spo-
lupráce je důležitá zejména proto, že 

neziskový sektor je dosud nepřehledný, 
nejednotný a mnohdy vzájemně kon-
fliktní. To oslabuje jeho pozici vůči 
veřejné správě a má také nepříznivý 
dopad na činnost i na finanční podpo-
ru krajských střech. Účastníci potvrdili, 
že si důležitost vzájemné koordinace 
a informovanosti dostatečně uvědomu-
jí, proto mají zájem se těchto jednání 
pravidelně zúčastňovat a spolupracovat 
jako partneři. 

Více informací v čísle.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST
ANNO JČK.  
Ve sledovaném období – říjen – pro-

since 2015, leden – únor 2016 bylo 
zpracováno a vydáno pět Občasníků 
Asociace NNO Jihočeského kraje. Pro-
vozní kancelář ANNO JČK distribu-
ovala zpravodaj řádově na sta mezio-
borových elektronických adres v rámci 

Jihočeského kraje i celé ČR. 

BAMBI 2016
Regionální přehlídka dětských a 

mládežnických a ve prospěch dětí a 
mládeže působících organizací.   

Již 13.ročník regionální přehlídky 
Bambi 2016 se uskuteční ve dnech 

středa 18. května 2016 Soběslav, 
čtvrtek 19. května 2016 Tábor, 
pátek 20. května 2016 Chýnov, 
sobota 21. května 2016 Planá nad 

Lužnicí.
Vyhlašovateli Bambi 2016 jsou sta-

rostové Soběslavi, Tábora, Chýnova 
a Plané nad Lužnicí, zástupci DDM 
Tábor, Soběslav, Veselí nad Lužnicí, 
členové ANNO JČK - ICM Tábor, GN 
- Galénův nadační fond, Hnutí Březový 
lístek a Asociace nestátních nezisko-
vých organizací Jihočeského kraje. 

(http://bambi2016.simplesite.com)
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PŘIHLÁŠKA 
do Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje 

 

 
Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje, kancelář: Farského 887, 390 02 Tábor, www.annojck.cz 

členové Asociace NNO Jihočeského kraje naplňují vizi Přátelství rozrůzněných podle odkazu Jana Šimáněho-Galéna 

 

Upozornění: Vyplňujte, prosíme, pouze bílá políčka, případně zaškrtněte vyhovující.

A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAje NestátNí Neziskové orGaNizace
Název právnické osoby:

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

Statutární zástupce/oprávněný zástupce organizace
Jméno, příjmení, titul:
Funkce:
Adresa trvalého bydliště:
Kontakt:

kontaktní osoba (je-li odlišná od oprávněného zástupce)
Jméno, příjmení, titul:
Funkce:
Kontakt: 

B) charakteristika orGaNiZacE
Popis předmětu 
činnosti a oboru 
organizace: 

Zařazení 
převažující 
činnosti vaší 
organizace:

sociální a 
zdravotní služby

 děti a mládež kultura, 
      umění a památky

poradenství
      a vzdělávání

ekologie 
a životní prostředí

dobročinnost 
     a dobrovolnictví

tělovýchova
      a sport

regionální
      rozvoj

jiné, uveďte:

Členskou přihlášku zašlete včetně všech příloh písemně na adresu ANNO JČK, Farského 887, 390 02 Tábor
Ihned po projednání výkonným výborem ANNO JčK budete vyrozuměni na vámi uvedené kontakty.

Podpis oprávněného 
zástupce:
Datum a místo podpisu:

razítko právnické 
osoby:
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