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Už tu máme duben, první jarní přeháňky, rozzáře-
ná obloha, teplejší déšť… Trochu bláznivé počasí... 
Prostě apríl s hrajícími si dětmi na písku a rozšaf-
nými dědy ohřívající se na teplých kamenech. Při-
jímáme to nádherné, blahodárné a hřejivé sluníčko. 
Máme už lepší náladu, a tak se střemhlav vrháme do 
práce. Nyní tvoříme výroční zprávu, připravujeme se 
na veletrh, členskou schůzi, vyvoláváme další jedná-
ní s krajem ve smyslu závěrů Dohody o spolupráci. 
Snažíme se aktivovat členy, připravujeme semináře… 
Prostě se snažíme, tvrdošíjně, naplňovat naše vize 
a úkoly, které jsme si zadali. Je to čas tvůrčí aktivi-
ty, všichni hledáme co nejvíce času pro naši asociaci, 
i když celý výbor, ale i  kancelář, stále fungují na bázi 
dobrovolníků bez finanční podpory. 

Je pravda, že nám někteří předhazují, dokonce 
i vyčítají, že jsme vizionáři, ale my jsme přesvědčeni 

KRátce

DubeN 2016

Jsme vizionáři a naplňujeme své vize
*  Do konce března měl být zaplacen 

členský příspěvek na běžný 
účet ANNO JČK 0270126754/0300. 
Pokud jste tak neučinili, pak nezapo-
meňte a v poznámce napiště název or-
ganizace, spolku/2016.

* Krajský soud v Českých Budějovi-
cích už provedl přeregistraci 
do spolkového rejstříku v oddíle L, 
vložce číslo 6318 Asociace nestátních 
neziskových organizací Jihočeského 
kraje, z.s. dne 3. března a rozhodnutí 
nabylo právní moci 17. března 2016. 
Tímto je už oficiálně sídlo asociace 
v Táboře.

* V těchto dnech se dokončuje vý-
roční zpráva 2015. 

* Sledujte nejen nase webové strán-
ky, ale i facebook, kde se snažíme zve-
řejňovat aktuality z naší činnosti.

* Tradiční veletrh neziskovek ngo 
Market se letos uskuteční 27. dub-
na v čase 9.00 až 18.00 v prostorách 
Fora Karlín (Pernerova 51, Praha 8). 
Veletrh doprovodí celodenní program, 
určený zástupcům neziskovek i veřej-
nosti. Vstup na akci je jako tradičně 
zdarma.

* Vyhlášení výsledků 6. ročníku 
Jihočeského krajského kola škol-
ních novin a časopisů se 
uskutečni v pondělí 25. dubna v sále 
Zastupitelstva Krajského úřadu Jiho-
českého kraje

* Sledujte naše webové stránky 
a facebook, kde vždy upozorníme na 
nový tip, akci, které byste se 
mohli účastnit.

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

-RIKI-

Stále mi vykládáš o svých sexuálních zážitcích, ale sex ve třech jsi určitě 
neměl... a fakt stačí málo - upaluj domů!

KResleNý huMOR

o tom, že krajská asociace je potřebná a má své nezaměnitelné místo v neziskovém 
sektoru. Jsme si plně vědomi toho, že někdo musí jít se svou kůží na trh a občas bojovat 
s větrnými mlýny.... Ale souhlasili jsme s tím na členské schůzi, a pokud budete s námi 
spokojeni a hlavně to ustojíme, tak jsme se upsali na další tři roky.                          

      Jiří Riki Řeháček, předseda ANNO JČK
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pOZváNKA OD přátel

gRANty

NAšI pARtNeřI

Rychlé INFORMAce
* ngo Market 2016 je jedinečnou jednodenní 

akcí, která od svého vzniku v roce 2000 neustále 
rozšiřuje svůj rozsah i záběr. Neziskové organiza-
ce aktivní ve vzdělávání, dobrovolnictví, oblasti 
lidských práv, environmentální problematice nebo 
jiných oblastech mají možnost představit své ak-
tivity široké veřejnosti, navázat nová partnerství, 
zaujmout a oslovit sponzory a dobrovolníky, ale 
i získat nové vědomosti potřebné pro úspěšné vede-
ní své organizace. Určitě se tam potkáme, protože 
Jihočeši připravují společný stánek s AICM ČR, 
Asociací 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 kraje, tel. 
381 218 217.    

Účastí na veletrhu reprezentujeme nejen naši organizaci, ale také nezisko-
vý sektor v České republice. Prezentace na veletrhu je vynikající příležitostí 
představit vaši organizaci a její činnost veřejnosti, potenciálním dobrovolní-
kům, dárcům i klientům.                      Václav Pavlík, tajemník asociace

opz výzva č. 61 
soutěžní projekty 

na podporu rovnosti
žen a Mužů

Upozorňujeme na vyhlášení výzvy 
č. 61 OP Zaměstnanost, jejímž cí-
lem je snížit rozdíly v postavení žen 
a mužů na trhu práce.

Bližší informace o výzvě a termíny 
plánovaných seminářů k výzvě na-
jdete na http://www.esfcr.cz/vyzva-
061-opz.

Ukončení příjmu žádostí o podpo-
ru: 2. května 2016

budějovický europe Direct
informační středisko europe direct české Budějovi-

ce při krajském úřadu jihočeského kraje a poskytuje 
veřejnosti informační služby o evropské unii. zastává 
roli prostředníka mezi evropskou unií a občany čr, 

jelikož síť ed umožňuje evropským institucím šířit informace a občané 
mají možnost zpětné vazby. 

Bezplatně půjčuje odbornou litera-
turu a nabízí informační materiály, 
týkající se problematiky EU. Kro-
mě informační činnosti středisko 
také organizuje nebo pomáhá s or-
ganizací různorodých akcí. Pořádá 
přednášky, soutěže, ale také další 
zajímavé akce na téma související s 
Evropskou unií pro školy, zájmové 
skupiny, širokou veřejnost nebo jed-
notlivce.  Z aktuálních akcí středisko 
nabízí pozvání např. na Den Nizo-
zemska v Horké Vaně, kde 23. dubna 
návštěvníci ochutnají místní kuchy-
ni a dozví se něco o tamní kultuře. 
Oblíbenou akcí je dále Evropský den 
akcí proti rasismu, která se uskuteč-
ní 21. dubna.

Informační středisko Europe Di-
rect České Budějovice při Krajském 
úřadu Jihočeského kraje je dlouho-
dobým partnerem Krajského kola 
celostátní soutěže školních novin 
a časopisů. 

Více informací http://www.eu-
rope-direct.cz.                        -VP-

památky pro každého
loni se seminář konal 

v písku, letos nás čeká 
dvoudenní seminář za-
měřený na zpřístupnění 
kulturního dědictví zdra-

votně znevýhodněným ve stříbře, a to 
7. a 8. dubna v obřadní síni městského 
úřadu ve stříbře pod záštitou senátora 
parlamentu čr Miroslava nenutila.

ochutnávka aneb co nás čeká v před-
náškových blocích?

* Technické, materiální předpoklady a perso-
nální vybavenost pro zpřístupnění památek... - 
Mgr. Gabriela Kocmichová.

* Specifické potřeby zrakově postižených... - 
Mgr. Lukáš Treml, Dis. – společnost DINASYS.

* Celiakie – neviditelný problém - Ing. Helena 
Sasová, Celia - život bez lepku. 

* Stavební úpravy kulturních památek pro vo-
zíčkáře a rodiče s kočárky - Zdena Tomková – 
Magistrát města Olomouce.

* Muzeum pro každého - Ing. Jiří Němeček, 
CSc., Technické muzeum Liberec.

* Kompenzační a reedukační pomůcky aneb 
Co to zase je? - Mgr. Lukáš Treml, Dis.

* Na hrady a zámky - Ing. Jan Kořínek, ředitel, 
Finanční gramotnost.

* Vyhlášení vítězů I. ročníku ceny Adolfa 
Heyduka.

* Zahrada nevídaná a neslýchaná - Mgr. Petr 
Hudec, NPÚ, Metodické centrum pro vzdělávání 
v Telči. 

* Sladovna otevřená všem - MgA. Tereza Do-
biášová, Sladovna Písek.

* Exkurze zámek v Boru u Tachova, Večerní 
prohlídka hornického skanzenu ve Stříbře, Mu-
zeum města Stříbra... 

Seminář je otevřený neziskovým organizacím, 
přednášky lze navštívit i jednotlivě za účastnic-
ký poplatek 50 Kč/osobu. Konferenční poplatek 
550 Kč.

Závazné přihlášky je třeba zaslat emai-
lem do 4. dubna do 20.00 na adresu:

hana.talli.hlubuckova@seznam.cz.
Více informací hledejte na Facebooku: 

Památky pro každého – seminář     -řeh-
   

Předpokládáme, že v červenu bude svolána členská schůze, ale pro-
zatím ještě nemáme termín, protože ANNO ČR plánuje dvě velké 
akce, a my se potřebujeme vejít mezi ně, a tak se členům omlouváme....
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břeZOvý lísteK

praha – ve středu 16. března se na ústředí klubu českých turistů sešli 
matky a otcové zakladatelé myšlenky Březových lístků a přátelství roz-
různěných. sešlo se úžasné společenství moudrých lidí, kteří přinesli své 
vzpomínky na vznik světově ojedinělého ocenění a dali do pléna mnoho 
moudrých rad a doporučení. rezonovala mi jejich slova jako pokora, em-
patie, ekumena.... Fantastická je jejich schopnost naslouchat i vyprávět. 
vždyť se u jednoho stolu sešlo i pět aktivních spisovatelů.

přátelství rozrůzněných žije v nás

Byl to opravdový PONS pod-
le dávných vzorů - porada nosite-
lů olympijských stupňů Březového 
lístku! Mnohým nám, co jsme na 
jednání byli, se slnil velký sen, a to 
setkat se se svými životními vzory 
u jednoho stolu. Myslím, že se nám 
při minutě ticha podařilo přivolat 
energii i těch, kteří už se tohoto se-
tkání nedožili. Ten důležitý závěr 
pro hnutí Březového lístku je Své 

vzory nemusíme stavět na piedestal 
dokonalosti a neomylnosti, ale nikdy 
bychom neměli kvůli nějakému ško-
brtnutím na cestě hledání odmítat 
vše ostatní dobré, co vykonali, když 
tu cestu prošlapávali pro nás ostatní. 
A vytyčení cesty, po které lze kráčet 
nepřetržitě přes padesát let (myšlen-
ka BL vznikla v roce 1965), to je ten 
počin, který si zaslouží trvalé uzná-
ní.                          Lída Pohanková

Lída Pohanková - Kolčava se spi-
sovatelem a šéfredaktorem ABC 
Vlastislavem Tomanem _ Hadžim.

To, co se tentokrát podařilo Galénovu nadačnímu fondu, to 
fakt nemá obdobu. V Praze se sešli doslova legendy Hnutí Bře-
zového lístku, blízkých Jana Šimáněho - Galéna, které dokázaly 
mezi sebou nejen komunikovat, vyměňovat si názory, ale vždy 
se i domluvit. Nádherná nezapomenutelná atmosféra..., která 
je nezaměnitelná... (Více bude na http://brezovylistek.cz).  Na 
horním snímku je zleva Mirek Hrabinec - Nemo, Milan Han-
kovec - Henky, Míla Fuček, Jiří Riki Řeháček, Josef Blá-
ha - Řešetlák, Olga Palová - Oliška, Vladimír Hobzek - Ping 
a Rudolf Kašpar - Pegas. Na snímku vlevo je zleva Mojmír 
Nováček - Pirát, Jan Burda - Tatanka a Břeťa Boháč.

Milan  Hankovec - Henky ze Strakonic a  Jiří 
Riki Řeháček z Tábora.

Tři spisovatelé. Zleva Ivan Makásek – Hiawatha, Jiří Steu-
bauer - Jura a Vlastislav Toman - Hadži.
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pORADNA FOOD-bODy-lIFe

velikonoční vaření, pečení...vzpomínka pro lidskost 
– beseda o holocaustu

beseDA - DětI A MláDež

prachatice - v úterý 22. břez-
na připravila kreBul, o.p.s. pro žáky 
základní školy národní 1018 besedu 
o pochodu smrti. žáci třech tříd vy-
slechli příběh o renatě dindové, pří-
mé účastnice pochodu smrti.

Byla to další z besed na téma pochod 
smrti, který prošel přes naše území. Be-
seda byla určena pro žáky osmých a de-
vátých tříd, kteří se v hodinách dějepisu 
věnují tématu druhé světové války.

Beseda začala promítnutím půlhodino-
vého filmu, ve kterém vystupuje posled-
ní přímá účastnice pochodu smrti, která 
žila v Čechách, a to Renata Dindová. Její 
vyprávění dokresluje události, které jsou 
neblaze spjaty též s naším okolím a od 
kterých uplynulo již téměř 71 let. R. Din-
dová vzpomínala na své dětství, život 
v koncentračních táborech, strasti na 
cestě pochodu smrti, i její život po válce. 
Příběh je o to smutnější, že nám byl pře-
dán třináct dní před jejím úmrtím.

Další část patřila povídání o knize Přes 
Volary přešla smrt – pochod smrti očima 
pamětníků, autorky Jaroslavy Krejsové. 
Žáci byli seznámeni jednak s pochodem 
smrti jako takovým, získali však také 
informace o tom, jak složité je pátrání 
po historických dokumentech, či tvorba 
knihy.

Těžké téma, ale stále více potřebné 
v dnešní době, kdy se stále objevují různé 
válečné a jiné konflikty. „Moc děkuji za 
besedu. Bylo to moc poutavé a rozhodně 
se o tomto tématu musí mluvit stále“, shr-
nula Hana Bolková, ředitelka školy.

Beseda se uskutečnila v rámci projek-
tu Vzpomínka pro lidskost, podpořeného 
Nadačním fondem obětem holocaustu 
a Jihočeským kraje.         Zdeněk Krejsa

volary - ve dnech 6. a 7. května proběhne další ročník odborné konfe-
rence na téma volary a pochod smrti, multikulturní výchova v praxi. 

V rámci konference vystoupí řada zajímavých hostů, mezi nimi například 
PhDr. Dagmar Lieblová, předsedkyně Terezínské iniciativy, přímá pamětnice 
holocaustu, Stanislav Motl, novinář a publicista představí svůj dokument o Lídě 
Baarové. Sledujte zvláštní plakáty na www.krebul.cz. 

Konference se koná za finanční podpory Nadačního fondu obětem holocaus-
tu a Jihočeského kraje, a to v rámci projektu Vzpomínka pro lidskost.     -ZK-

Žáci se o problematiku zajímali...

přIpOMíNáMe

prachatice - v pondělí 21. března v  kreBulu bylo velikonoční tvoření / 
pečení / vaření, které bylo opět hodně povedené. přišli zástupci všech kategorií. 
od těch nejmenších až po ty největší a nejstarší. 

Účastníci si upekli malé mazance, 
mrkvové muffínky ozdobené marcipá-
novou mrkvičkou. Uvařili jarní špená-
tovo - kopřivovou polévku s křepelčím 
vajíčkem a také ji společně snědli. Pak 
jsme se pustili do zdobení velikonočních 
vajíček a pečení sušenek. Každý si odná-
šel svou velikonoční nadílku, aby mohli 
ochutnat i jejich nejbližší, ostatní členové 
rodin.

„Při tvoření nám pomáhal i robot Kit-
chenAid, který nám zapůjčila firma Lu-
boš Vymazal – MAGNUM, Vyškov, 
www.kitchenaid.cz. Těšíme se na příště. 
A přijďte také. Už brzy se na vás těšíme 
v naší nové poradně FOOD-BODY-LI-
FE, kterou pro vás brzy otevřeme pod 
hlavičkou KreBul, o.p.s. Sledujte naše 
stránky www.krebul.cz, tam se dozvíte 
více,“ dodal Zdeněk Krejsa za KreBul..

A chutnalo všem...
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DětI A MláDež

FIlM - DětI A MláDež

 Filmový festival Jeden svět byl úspěšný  

sochy a děti s ak. sochařem p. Fridrichem
český kruMlov - nzdM Bou-

da, projektové pracoviště centra pro 
pomoc dětem a mládeži připravuje 
pro děti a mládež z českokrumlovska 
už čtrnáctý ročník výtvarného projek-
tu sochy a děti. návštěvníci si budou 
moci s akademickým sochařem pe-
trem Fridrichem, dlouholetým spolu-
pracovníkem centra, prostřednictvím 
dlát a lipových fošen, vyzkoušet něko-
lik zajímavých technik práce se dře-
vem.  

Výtvarný projekt proběhne v době od 
16. do 20. Května, a to vždy od osmi do 
čtyř odpoledne v areálu zahrady CPDM, 
T.G. Masaryka 114.

Akce je určená hlavně dovedům ve 
věku od šesti do patnácti let. V dopoled-
ních hodinách je projekt určen pro orga-
nizované skupiny a v odpoledních hodi-
nách pro volně příchozí.

jižní čechy – česká společnost žije už řadu měsíců velkým tématem migra-
ce. Úroveň veřejné debaty o uprchlících motivovala 18. ročník festivalu dokumen-
tárních filmů o lidských právech. jeden svět se zaměřil nejen na lidi přicházející 
do evropy, ale především na nás samotné, kteří máme svůj domov a  máme svoji 
jistotu. Mezinárodní filmový festival jeden svět se konal od 7. do 16. března, a to 
nejen v praze, ale i v dalších 33 městech v české republice a v Bruselu.

V týdnu od 14. do 19. března proběhl 
letošní filmový festival už pošesté v Čes-
kém Krumlově. Promítalo se v Boudě, 
sále gymnázia a v městském divadle. Při-
šlo skoro 900 žáků českokrumlovských 
základních a středních škol. Přijelo také 
osm tříd ze základních škol z Křemže, 
Brlohu, Frymburku a Loučovic.

Letošní nabídka přinesla řadu složitých 
a kontroverzních témat, například válka 
na Ukrajině, uprchlická krize nebo odpo-
vědné spotřebitelství. Organizátoři vyšli 
vstříc i zahraničním návštěvníkům a od-
promítli všechny snímky nejen s český-
mi, ale anglickými titulky. Tři večerní 
debaty byly tlumočeny do angličtiny. Po 

filmech se pořádaly diskuze, například 
mezi věřícími debatoval s diváky senátor 
Tomáš Jirsa nebo na dotazy odpovídal 
novinář a aktivista Martin Kontra.  Ja-
romír Chlada obohatil diváky dokumen-
tu V paprscích slunce o svou zkušenost 
se životem v Severní Koreji. Festival 
byl slavnostně zakončen filmovou esejí 
Švédská teorie lásky, promítání dopro-
vodila skypová debata se sympatickým 
režisérem snímku Erikem Gandinim.

Jednou z novinek festivalu byl tříhodi-
nový sobotní odpolední workshop s re-
žisérem Bohdanem Bláhovcem na téma 
Jak číst film. B. Bláhovec provedl zájem-
ce světem tvůrců dokumentárních filmů 
a nabídl jim možnost poučenějšího vhle-
du do různých režijních postupů.
  MFF Jeden svět by v Českém Krumlově 
proběhnout díky přispění řady institucí, firem 
a dalších subjektů. Kromě spolupořádajících 
organizací - Centra pro pomoc dětem 
a  mládeži, o.p.s. Český Krumlov, Gymnázia 
Český Krumlov a společnosti Člověk v tísni jsou 
to hlavně  Město Český Krumlov, Jihočeský kraj, 
MŠMT, E.ON, Čevak, Vlašský dvůr, Tiskárna 
Černý, hostel Krumlov House a firma Maleček. 
Velké poděkování patří i Městskému divadlu 
a Českokrumlovskému rozvojovému fondu, s.r.o. 
Festival by se neobešel ani bez obětavé práce 
deseti dobrovolníků a dobrovolnic především 
z řad bývalých i současných studentů gymnázia. 
Záštitu převzali starosta města Dalibor Carda 
a senátor Tomáš Jirsa.                                                

            Zdroj: Václava Šnokhousová,        
 koordinátorka festivalu

Vstup na výtvarný projekt se sochařem 
P. Friudrichem Sochy a děti je díky pod-

poře MŠMT a města Český Krumlov 
zdarma.                 Ladislav Michalík, 

vedoucí NZDM Bouda

Pohled do hlediště....

Práce se dřevem stále táhne...
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OsObNOstI KRAJe

vlAstIMIl KOpeČeK se NAšel 
v pRácI MeZI DětMI A MláDeží

vlastimil kopeček je ředitelem centra pro pomoc dětem a mládeži, o. p. s. v českém 
krumlově. je členem výkonného výboru asociace nestátních neziskových organizací 
jihočeského kraje a členem výkonného výboru asociace pro podporu rozvoje informač-
ních center pro mládež české republiky. původním povoláním je učitel, má dvě děti a 
je mnoholetých pracovníkem neziskového sektoru. Vlastimil Kopeček

vlastíku, 
číM jsi chtěl Být 
jako dítě?
Popelářem, to byl sen mnoha klu-

ků, ale také kosmonautem... Dokon-
ce v první třídě, to jsem ještě neuměl 
psát, jsme měli ve škole pro identifika-
ci obrázková razítka a já jsem dostal 
razítko kosmonauta. Ale ve čtrnácti 
mašinfírou. Dokonce jsem chtěl jít 
studovat železniční průmyslovku. Ale 
doktoři mi to nedoporučovali. Teh-
dy jsem byl z toho hodně smutný, ale 
dnes toho nelituji. Našel jsem si jinou 
cestu, se kterou jsem spokojený.

napadlo tě někdy, 
že Budeš dělat 
v neziskovkách?

Občas to ale na mě padne, nic se mi 
nedaří, práce mi moc nejde od ruky, 
jsem jako zpomalený, nebaví mě to. 
To jsou chvíle, kdy si pro sebe dělám 
takové „retro“. Přemýšlím, jak z toho 
všeho ven. Přemítám, zda už nenastal 
ten správný okamžik na to, abych udě-
lal ve svém životě nějakou změnu. 

Ale fakt vážné rozhodnutí v tom 
směru, abych v neziskovém sektoru 
ještě zůstal, jsem udělal v letech 2003 
a 2004. Svým způsobem za to moh-
li tehdejší představitelé města Český 
Krumlov. Tenkrát přišli s myšlenkou 
transformovat obecně prospěšné spo-
lečnosti založené městem na příspěv-
kové organizace. Pochopil jsem, že to 
je jen proto, aby organizace ovládali 
a ne jim pomáhali. Jejich „počin“ by 
byl býval velkým krokem zpět. To bylo 
pro mě zcela nepřijatelné. Tehdy jsme 
se některé neziskovky ve městě těsně-
ji semkly a pustili jsme se do „boje“. 
Nakonec jsme politiky argumenty pře-
svědčili, aby od svého původního zá-
měru ustoupili… 

Ještě ale chci říci směrem k městu 
Český Krumlov (zakladateli naší or-
ganizace), že i přes některé peripetie, 
nesrovnalosti, rozdílné názory na věci 
atd., je od počátku našeho založení, 
město velmi dobrým a zodpovědným 
zakladatelem a partnerem. 

Já osobně si velmi vážím dobrých 
vztahů s městem, s jeho politiky, se za-
městnanci úřadu… Myslím, že právě 
toto je jedním z důvodů, proč zůstá-
vám v naší organizaci… a taky mám 
velmi dobré kolegy v práci…    

co tě dokáže rozčílit?
Snažím se zbytečně nerozčilovat. 

Nejvíce mi vadí lidská hloupost a sys-
témové zlo. 

Přiznávám, že jsem od přírody ta-
kový „vyskakovací“ typ. Nerozčilují 
mě denní, i když mnohdy akční, situ-
ace. Vadí mi nesystémovost a nestra-
tegické přehmaty. A asi nejvíce mě 
vytáčí, když někdo něco dělá bez vizí 
a promyšleného záměru.

jaké téMa 
je pro teBe taBu?
Upřímně, zatím jsem na takové téma 

nenarazil. Spíše jsou pro mě tabu ně-
kteří lidí.

Co je pro tebe taková mez, hranice, 
za kterou by člověk už neměl jít?

Nejzazší hranice? To není jen tak, 
záleží na úhlu pohledu. Ale určitě by-
chom neměli svým jednáním záměrně 
ubližovat druhým. Lidi si mají pomá-
hat.

co pokládáš 
za svůj největší Úspěch 
v proFesionálníM 
životě?
Asi to, že se mi povedlo smyslupl-

ně postavit na nohy dnes již docela 
velkou neziskovou organizaci a zá-
sadně se podílet na jejím fungování.  
Hodně nám pomohlo a stále pomáhá, 
jak jsem již zmínil výše, město Čes-
ký Krumlov. Vše jsme vytvářeli tzv. 
„na zelené louce“. Jsem rád, že stále 
fungujeme a rozvíjíme se, a to bezmá-
la dvacet let. Máme dobrý a tvůrčí 
pracovní kolektiv, máme zatím stále 
nové a zdá se, že dobré nápady, svoji 
práci chceme zlepšovat a prohlubo-
vat. To mě baví, protože něco tvoříme 
a naplňuje nás to. Dnes máme taková 
čtyři zásadní pracoviště - informační 
centrum pro mládeže, nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež, street-
work s terénními programy, zvukové 
studio, jehož součástí je internetové 
rádio a hudební nahrávání, realizu-
jeme řadu mezinárodních projektů, 
prázdninových táborů, filmových, 
hudebních, výtvarných a dalších pro-
jektů…  Ve své podstatě je naše prá-
ce téměř každý den jiná, takže to není 
žádná nuda. A tak chodíme do „prá-
ce“ rádi, a to je přece super, nebo ne?     
 
a na závěr?

Děkuji své bezvadné rodině a taky 
přátelům a kamarádům, bez jejichž 
podpory a pomoci by radost z výsled-
ků nikdy nebyla taková.   

-riki-

A n o , 
n a p a d -
lo. Byla 
to jedna 
z možných 
ž ivot n ích 
cest. Já 
jsem ale 
nejdříve po 
škole učil 
n ě j a k o u 
dobu na 
základce, 
pak jsem 
p r a c o v a l 
v domě dětí 

a mládeže, učil na střední škole… taky 
jsem byl chvíli živnostníkem v oblasti 
vzdělávání a dokonce jsem se „zaple-
tl“ i do realizace dvou volebních kam-
paní… Ale při tom všem mne prová-
zela práce ve volném čase v jednom 
občanském sdružení, které pracovalo 
s dětmi a mládeží. Takže neziskový 
sektor a terciární sféra mne stejně 
provázely celým profesním a částeč-
ně „volnočasovým“ životem. Takže, 
když přišla možnost rozjet zcela no-
vou neziskovou organizaci v Českém 
Krumlově a pracovat pro město Čes-
ký Krumlova, tak jsem vůbec neváhal.  
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prázdniny v pohybu – Čeřín 2016
DětI A MláDež

český kruMlov/ šuMava - centrum pro pomoc dětem a mládeži 
nabízí volná místa pro holky a kluky ve věku od osmi do patnácti let prázd-
niny v pohybu na čeříně u rožmitálu na šumavě od 7. do 20. srpna 2016.

Snímek z loňských Práznin v pohybu.....

Programové zaměření tábora je vo-
dácký výcvik v jízdě na kanoích a raf-
tových člunech, splutí části řeky Vlta-
vy, netradiční sporty a soutěže, stezka 
odvahy, celotáborová hra na motivy 
„Divokého západu“ a mnoho dalších 
táborových aktivit.

cena tábora je 4.300 korun (souro-
zenci mají slevu 4.000 Kč/ jedno dítě)

cena zahrnuje ubytování ve sta-
nech, teepee a velký vojenský stan. 
V případě nepříznivého počasí je do-
mluven prostor v Rožmitále na Šu-
mavě. Dále pak celodenní stravování 
(pětkrát denně), lodě, rafty a další ma-
teriál, úrazové pojištění, pedagogické 
a zdravotní zajištění,  organizační do-
prava, zajištění programu, vstupné do 
kulturních objektů.

přihlášky a další informace získá-
te v Centru pro pomoc dětem a mlá-
deži , o.p.s, Špičák – T. G. Masaryka 
114, 381 01 Český Krumlov, telefon: 
380 712 427, mobil: 739 363 374, e-
mail: icm@icmck.cz. Více se dozví-
te na webové adrese www.cpdm.cz 
(sekce Letní tábor Prázdniny v pohy-
bu).   Iva Sonnbergerová, vedoucí LT

KuRZy pRO MláDež

Jihočeši v mezinárodním kurzu 
český kruMlov / ru-

Munsko – českokrumlovské 
centrum pro pomoc dětem a mlá-
deži vyslalo v době 9. až 22. břez-
na devítičlennou skupinu mladých 
lidí z jihočeského kraje na mezi-
národní vzdělávací kurz s názvem 
reachiung the goals, který po-
řádala rumunská organizace za-
nart v rumunském městě Busteni. 

Celkem se tohoto projektu účast-
nilo 54 mladých lidí ze šesti států, 
a to z České republiky, Rumunska, 
Španělska, Řecka, Turecka a Ma-
ďarska. 

Program kurzu byl zaměřen na 
mediální problematiku, především 
pak na tvorbu krátkých dokumentů 
a animovaných filmů. Věříme, že 
tento kurz měl na účastníky pozitiv-
ní dopad a že nové dovednosti a  ku-
šenosti budou moci uplatnit také po 
návratu do svých domovů. Účastníci mezinárodního kurzu v Rumunsku.

Z účinkování českého týmu na 
projektu máme velkou radost. Podle 
informací od vedoucího týmu, Pet-
ra Papouška, byli čeští účastníci na 
výši jak odborně – filmařsky, tak ja-
zykově (angličtina) a také osobnost-

ně. Kvalita českého týmu měla vý-
znamný dopad na celkové výsledky 
„filmového“ projektu.   

 
Jiří Muk, 

CPDM, o.p.s. Český Krumlov
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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.

   JAK Je tO letOs?
přihlásilo se 28 časopisů z 26 

škol – dvě školy jsou ve dvou ka-
tegoriích.

Vyhlášení výsledků 6. ročníku Ji-
hočeského krajského kola školních 
novin a časopisů se uskutečni v pon-
dělí 25. dubna  v sále Zastupitelstva 
Krajského úřadu Jihočeského kraje. 
Záštitu nad soutěží převzal Tomeš 
Vytiska, jihočeský krajský radní pro 
školství. Navíc jsme pro účastní-
ky připravili vzácné hosty z oblasti 
olympijských sportovců..., se kte-
rými si účastníci budou moci udělat 
rozhovory pro své časopisy (tiskov-
ka).                       -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

Člen rodiny potřebuje péči. co teď?
jižní čechy - dokud je člověk nepotřebuje, ani o nich neví. a nebo 

je potřebuje, ale netuší, kde je získá. řeč je o kompenzačních pomůckách, 
které jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. (dále jen 
jczps) půjčuje. shánět se po nich budete v okamžiku, když někdo v rodi-
ně má vážný úraz nebo onemocní závažnou chorobou. 

Je to stejné, jako když funguje domác-
nost. Jakmile však vypnou proud, plyn 
nebo neteče voda, rázem zjistíme, jak 
tyto samozřejmé věci v životě chybí. 
Totéž se stane, když se najednou ne-
můžeme sami pohybovat, vykoupat se, 
dojít si do obchodu nebo se obléci, ne-
vidíme kam jdeme nebo saháme, nesly-
šíme, co nám říká vedle stojící člověk. 
O tom, jak se člověku náhle obrátí ži-
vot naruby, může vyprávět třeba Václav 
Beneš z Českého Krumlova. Spolu se 
svým bratrem se už 2 roky starají o ne-
mocného otce. 

„V době, kdy se u něj objevily první 
příznaky, jsme o Alzheimerově chorobě 
prakticky nic nevěděli,“ vzpomíná Vác-
lav Beneš. „Lékař nám po vyšetření na 
cétečku řekl, že otcův zdravotní stav je 
stav po mozkové mrtvici. Bohužel po 
roce se ukázalo, že je to Alzheimer. Ni-
kdy jsem si nepředstavil co je to za ne-
moc, začal jsem tedy sbírat informace. 
Lékaři nám nedokázali poradit, řekli 
nám jenom, že se u otce objeví progre-

sivní chování a že na to není žádný lék. 
Samozřejmě jsme z toho byli všichni 
v šoku. Tři měsíce ležel otec v nemoc-
nici, kde upadl do apatie, ztratil zájem o 
vše a jen naříkal. Raději jsme si ho vzali 
domů,“ dodává Václav Beneš.

Kompenzační pomůcky slouží 
k usnadnění života nemocných, a to jak 
po stránce fyzické, tak psychické. V 
dnešní době existuje velká škála pomů-
cek využívaných v rámci konkrétního 
postižení. Pokud se nemocnému člověku 
vynasnažíme odstranit překážky, které 
takový člověk není schopen překonat, 
může žít plnohodnotným životem buď 
úplně bez pomoci, nebo jen s malou po-
mocí, kterou občas potřebujeme všichni.

Pokud i vy pečujete doma o blízkého 
člověka, či se na tuto situaci připravujete 
a nevíte si s některými věcmi rady, ane-
bo si říkáte, že by šly určitě zvládnout 
lépe a snadněji, potom se obraťte na kte-
roukoliv naší půjčovnu. Rádi vám pomů-
žeme s výběrem vhodné kompenzační 
pomůcky, poradíme vám jak pomůcku 

získat od lékaře, nebo vám jí zapůjčíme. 
Půjčovny, které jsou zřízeny na všech 
sedmi pracovištích JCZPS a to v Čes-
kých Budějovicích, Českém Krumlově, 
Jindřichově Hradci, Písku, Prachaticích, 
Strakonicích a Táboře mají různou na-
bídku kompenzačních pomůcek od vo-
zíků, chodítek, toaletních židlí až po 
polohovací lůžka či schodolezy. Více 
informací na www.jcpzs.cz.

Jana Ihnatoliová, DiS.

Prověřování funkčnosti pomůcek...

Netradiční výstava kompenzačních pomůcek
volyně - ve středu 16. března od devíti do tří odpoledne se v pošumavské 

tržnici pořádalo jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory ze stra-
konic ve spolupráci se sš a jš ve volyni netradiční výstavu kompenzačních 
pomůcek pro zrakově, sluchově i tělesně postižené.  v průběhu dne si návštěv-
níci mohli prohlédnout nejen výše uvedené pomůcky, ale vyzvednout zdarma 
euroklíč, nebo si prohlédnout fotovýstavu o naší činnosti a náš pracovní tým. 

S nápadem přišla učitelka Vladimíra 
Košťálová, která chtěla aktivně zapo-
jit studenty do výstavy, a my jsme rádi 
tuto výstavu pomohli zrealizovat. Po 
skoro dvouměsíční přípravě jsme mohli 
se studenty a zástupci firem představit 
a ukázat kompenzační pomůcky. Žáky 
přivítala moderátorka výstavy Růžena 
Hájková spolu s vedoucí strakonického 
pracoviště JCZPS Janou Horvátovou. 
Pak následovaly dvě krátké prezentace, 
a to o službách JCZPS od Lucie Veselé 
a o braillově písmě od Magdalény Ma-
tašovské.

Studenti dávali velký pozor, a tak na 
závěr výstavy krátký testík zvládli na 
jedničku. 

Zajímavé bylo také povídání s Kar-

lem Kolářem, který je nevidomý a byl 
ochotný se podělit o své zkušenosti 
s pomůckami Spetrky (braillovým řád-
kem na počítači nebo mobilním telefo-
nu s hlasovým výstupem). 

Během dopoledne přišlo bezmála 
250 studentů místní střední školy. Přes 
nervozitu a obavy z prvního veřejného 
vystoupení před spolužáky a učiteli vše 
probíhalo hladce a studenti získávali 
větší a větší jistotu v projevu. „Musím 
říci, že se všichni žáci i vystavovatelé 
připravili opravdu poctivě a velmi jim 
záleželo, aby mohli své vědomosti uká-
zat,“ svěřila se Jana Horvátová, vedou-
cí strakonbického pracoviště JCZPS.

Odpoledne bylo věnované zdravot-
ně postiženým, seniorům, pečujícím 

rodinám a každému, kterého tato pro-
blematika zajímá. Výstavu navštívili 
i místní senioři, se kterým strakoničtí 
spolupracují. Pomůcky pro zrakově 
postižené (lupy, speciální myši a klá-
vesnice k počítačům aj.) přivezl Tomáš 
Hrdinka, ředitel pražského výrobního 
družstva Spektra. Dále Mgr. M. Kry-
ski z DMA Českých Budějovic ukázky 
doplnil o pomůcky pro tělesně postiže-
né (vozík, lžíce, antidekubitní program 
aj.) a  nakonec Bc. Nikola Kočerová 
z českobudějovické poradny a půj-
čovny pro neslyšící a nedoslýchavé 
prezentovala různé typy naslouchadel 
a čističky. 

„Na závěr bych chtěla ještě jednou 
poděkovat nejen všem návštěvníkům 
výstavy, ale hlavně volyňským studen-
tům za jejich návštěvu a nádhernou 
aktivitu a asi nejvíce učitelce Mgr. 
Vladimíře Košťálové za skvělou pří-
pravu,“ dodala Jana Horvátová. 

JCZPS Strakonice
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INFORMAce

AKtuálNí INFO RepORt ANNO JČK
Vážené kolegyně, kolegové, přátelé
Dovolujeme si Vás tímto informovat o některých aktivitách a čin-

nostech výkonného výboru a provozní kanceláře Asociace nestátní 
neziskových organizací Jihočeského kraje 

Rekodifikace ANNO JČK
Krajský soud v Českých Budějovi-

cích v právní věci navrhovatele Aso-
ciace nestátních neziskových organi-
zací Jihočeského kraje rozhodl dne 17. 
února 2016 o návrhu na zápis změny 
do spolkového rejstříku v souladu se 
Stanovami Asociace NNO Jihočes-
kého kraje takto: 

Ve spolkovém rejstříku vedeného 
u Krajského soudu v Českých Budějo-
vicích v oddílu L vložce číslo 6318 se 
zapisuje

Název: asociace nestátních nezisko-
vých organizací jihočeského kraje z.s. 

Sídlo: Farského 887 390 02 tábor
Účel: anno jčk sdružuje, pro-

sazuje a obhajuje společné zájmy 
a potřeby neziskového sektoru v ji-
hočeském kraji. vytváří prostor pro 
komunikaci a partnerství všech ne-
ziskových organizací s ostatními spo-
lečenskými subjekty.

Nejvyšší orgán: členská schůze
Statutární orgán: předseda jiří ře-

háček...
Den vzniku funkce: 21. září 2015
Způsob jednání: předseda je opráv-

něn jednat za spolek ve všech věcech
Více informací www.annojck.cz

  1. zasedání 
pracovní skupiny RsK 
(Regionální stálé konference) pro úze-

mí Jihočeského kraje pro tvorbu Kraj-
ského akčního plánu rozvoje vzdělávání 
Jihočeského kraje. 

Zasedání se uskutečnilo v kruhovém 
sále Zastupitelstva Jihočeského kra-
je v Českých Budějovicích v pátek 11. 
března 2016. Pracovní skupina vzdě-
lávání Regionální stálé konference pro 
území Jihočeského kraje (PSV RSK 
JČK) se podílí na procesu schvalová-
ní a realizace Krajského akčního plánu 
rozvoje vzdělávání (KAPV), zajišťuje 
prostřednictvím konsenzuálního roz-
hodování rovné postavení svých členů 
a podporuje součinnost zúčastněných 
partnerů při realizaci KAPV.PSV RSK 
JČK je složena z regionálních, místních, 
městských a jiných orgánů veřejné sprá-
vy, hospodářských a sociálních partnerů 
a subjektů zastupujících občanskou spo-
lečnost (územní partneři) v rámci úze-
mí kraje. Jedním z partnerů PSV RSK 
JČK je i Asociace NNO JČK v oblasti 
neformálního a zájmového vzdělávání. 
V rámci prvotních kroků souvisejících 
se vznikem různých nových orgánů pro-
gramového období 2014-2020 – včetně 
PSV RSK JČK - se nepodařilo vzhledem 
k různým šumům konkrétně nominovat 
prvopočátečně řádným členem zástup-
ce Asociace NNO JČK. Tento problém 
byl již řešen ve druhé polovině loňského 
roku. Vzhledem k daným normám a pra-
vidlům se zástupce Asociace NNO JČK 
zúčastnil 1.zasedání PSV RSK JČK jako         
host s tím, že na prvním zasedání RSK 
JČK v tomto roce bude navržen zástup-
ce Asociace NNO JČK k volbě za řádné-
ho člena PSV RSK JČK. nominantem 
asociace nno jčk je Mgr. vlastimil 
kopeček, ředitel centra pro pomoc 
dětem a mládeži, o.p.s., český krum-
lov. 

Účastníci 1. zasedání PSV RSK JČK 
zvolil předsedou PSV RSK JČK RNDr. 
Janu Krejsovou, zastupitelku Jihočeské-
ho kraje, předsedkyni Výboru pro vý-
chovu, vzdělávání a zaměstnanost Za-
stupitelstva Jihočeského kraje. 

Předmětem jednání bylo i ustanove-
ní prioritních témat a pracovních týmů 
PSV RSK JČK.

Účastníky zasedání byla schválena 
tato prioritní témata KAPV PSV RSK 
JČK: 

* kariérové poradenství – podpora 
kompetencí k podnikavosti, iniciativě 
a kreativitě, rozvoj kariérového pora-
denství, 

* polytechnické, odborné, další pro-
fesní vzdělávání – podpora polytech-
nického vzdělávání, podpora odborného 
vzdělávání včetně spolupráce škol a za-
městnavatelů, rozvoj škol jako center ce-
loživotního učení

* inkluze – podpora inkluze
* nepovinná témata – rozvoj výuky 

cizích jazyků, ICT kompetence, čtenář-
ská a matematická gramotnost, další té-
mata 

Těmito tématy se budou zabývat a pří-
slušná opatření do KAPV navrhovat 
a zpracovávat 7- 8 členné pracovní týmy 
složené nejen z řádných členů PSV RSK 
JČK. Výkonný výbor Asociace NNO 
JČK aktuálně řeší příležitosti související 
se zapojením prioritně zástupců člen-
ských NNO v jednotlivých pracovních 
týmech.

PSV RSK JČK předpokládá hlavní 
aktivity pracovních týmů realizovat cca 
do maximálně měsíce června 2016 tak 
aby výstupy k tvorbě KAPV mohly být 
projednány PSV RSK JČK před jed-
náním červnového zasedání RSK JČK 
a následně mohl být KAPV zpracován 
tak, aby mohl být schválen na jednání 
říjnového zasedání RSK JČK.

Více informací www.annojck, http://
www.kraj-jihocesky.cz/2150/krajsky_
akcni_ plan_rozvoje_vzdelavani_v_ ji-
hoceskem_kraji.htm      

Obálka připravované Výroční zprá-
vy 2015, která bude předložená na le-
tošní členské schůzi - valné hromadě.
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AKtuálNí INFO RepORt ANNO JČK
 Dlouhodobý záměr 

vzdělávání 
a rozvoje vzdělávací soustavy 
v jihočeském kraji 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 

na svém zasedání dne 25. února 2016 
schválilo Dlouhodobý záměr vzdělávání 

a rozvoje vzdělávací soustavy v Jiho-
českém kraji. Dlouhodobý záměr vzdě-
lávání a rozvoje vzdělávací soustavy 
Jihočeského kraje je zpracován na ob-
dobí 2016–2020 na základě § 9 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základ-
ním, středním, vyšším odborném a ji-
ném vzdělávání (školský zákon), v plat-
ném znění a aktualizuje Dlouhodobý 
záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací 
soustavy Jihočeského kraje z roku 2012, 
který byl zpracován s výhledem do roku 
2016. Záměr zpracoval Odbor školství, 
mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu 
Jihočeského kraje. 

Více informací www.annojck.cz, 
http://www.kraj-jihocesky.cz/281/kon-
cepce_z_oblasti_vychovy_vzdelava-
ni_a_sportu.htm 

církevní právnické osoby. veřejné rejs-
tříky právnických osob. praktické 
otázky - pracovní právo, ochrana osob-
ních údajů, daňové zákony. vzory.

daňové poradenství – Daň z příjmu 
právnických osob, Knihovnička daňová 
- NNO a daňová problematika po 1. led-
nu 2014 

grantové poradenství - Knihovnička 
grantová - Dotace pro začátečníky 2014, 
Jak na web pro neziskovky

účetní poradenství -  obecně prospěš-
né společnosti, účetnictví a výkaznictví, 
obecně pro všechny, metodika účtování, 
mzdová agenda, Knihovnička účetní - 
Základní pojmy účetnictví neziskových 
organizací (2014)

bezplatná internetová poradna - po-
radna@annojmk.cz

Více informací www.annojck, www.
annojmk.cz 

soutěž umění žít spolu
Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje 

pro partnery v regionech soutěž Umění 
žít spolu. Hlavním úkolem, soutěže je 
sestavení programu projektového dne, 
který umožní veřejnosti a zejména mla-
dým lidem seznámit se s problematikou 
inkluze a kulturní rozmanitosti v daném 
regionu. Projektový den může organizá-
tor uspořádat jakýkoliv den v období od 
18. dubna do 17.července 2016. zájemci 
se mohou přihlásit vyplněním online 
dotazníku a zasláním e-mailu s přílo-
hou “návrh programu projektového 
dne” na adresu soutěž@dzs.cz do 31. 
března 2016.

Více informací www.annojck, www.
dzs.cz

soutěž školních novin 
a časopisů 

Jihočeského kraje
Zřizovatelé jihočeských Informačních 

center pro mládež Český Krumlov, Tá-
bor 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 spo-

lupráci a za podpory Jihočeského kraje 
a ANNO JČK. 

Uzávěrka přihlášek 6. ročníku Jiho-
českého krajského kola soutěže školních 
novin a časopisů byla 20. března 2016. 
vyhodnocení se koná 25. dubna v pro-
storách krajského úřadu. 

  

NgO Market 

projekt poradenství 
pro neziskovky

ve spolupráci s asociací nno jiho-
moravského, zlínského a jihočeského 
kraje byla počínaje měsícem březnem 
zahájena realizace projektu poraden-
ství pro nno. Garantem projektu je 
Asociace NNO Jihomoravského kra-
je za podpory Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR. První aktivitou projektu je 
bezplatná internetová poradna v ob-
lastech právní poradenství - aktuali-
ty z legislativy, obvyklé právní formy 
nno – spolky, zájmová sdružení práv-
nických osob, nadace, nadační fondy, 
ústavy, obecně prospěšné společnosti, 

ANNO JČK ve spolupráci s ANNO 
ČR a AICM ČR se zúčastní veletrhu 
neziskových organizací NGO Market 
Praha dne 27. dubna v prostorách Fora 
Karlín Praha. výkonný výbor asoci-
ace nno jihočeského kraje nabízí 
členským organizací k prezentaci ve 
společné expozici aicM čr, člena 
anno čr, a anno jčk.  

Vícer informací kancelář Asociace 
NNO Jihočeského kraje, tel.: 381 218 
217

publikační činnost
V únoru a březnu byl opět zpracován 

a vydán Občasník Asociace NNO Jiho-
českého kraje. Provozní kancelář Asoci-
ace NNO JČK distribuovala zpravodaj 
řádově na sta mezioborových elektro-
nických adres v rámci Jihočeského kraje 
i celé ČR. redakce občasníku nabízí 
členům a partnerům prezentace jejich 
aktivit.

Více informací www.annojck.cz  
 

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 stře-
da 18- 21. května 2016 na Táborsku.  
uzávěrka přihlášek je 1.dubna 2016. 

Více informací www.annojck, http://
bambi2016.simplesite.com.

kancelář ANNO JČK
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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 
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