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Poslední měsíc před prázdninami byl fakt krutý, proto-
že jsme připravovali seminář o novém Občanském záko-
níku, řešili otázky kolem celorepublikové asociační valné 
hromady, obsazení v různých komisích a radách a hlavně 
připravovali jsme naší valnou hromadu - členskou schůzi 
jihočeské asociace. Přijali jsme další nové členy, a tak 
nás bude čtrnáct řádných členů naší asociace. Máme ko-
lem stovky neziskovek, které se účastní našich akcí, a to 
vše zvládáme.... musíme, protože jsme si zadali určité 
vize, mety, které chceme naplnit. Poprvé v historii  jiho-
české asociace (i když jsme v minulých rozpočtech kraje 
měli peníze, tak jsme je nikdy fyzicky nedostali) se nám 
podařilo získat i nějaké finanční prostředky na hrazení 
nejzákladnějších věcí a relativního chodu kanceláře.

Krátce

práZdNINy 2016

velké ohlédnutí za rokem 2015
* V úterý 12. května byla svolána po-
rada zástupců krajských 
asociací neziskovek a našich 
zástupců Regionálních stálých konferen-
cí pro území krajů, a to do Prahy. 
* Valná hromada AsociAce NNo 
České republiky proběhla 23. 
června ve Viničném domku v Praze 4,  
Modřanech.
* jihoČeská valná hroma-
da - Členská schůze se usku-
tečnila 27. června v Českých Budějovi-
cích v Baby centru Šikulka.
* výroČní zpráva 2015 je už vy-
věšená na našich webovkách. 
* Ve dnech 16. až 18. září se připravuje 
třídenní médiavíkend v Letním 
táboře Palcát, který je určen pro děti 
a mládež od 13 do 18 let. Počet účastníků 
pouze 15. Zájemci se hlaste e-mailem na 
info@icmtabor.cz. Už nyní jsme museli 
odmítnout zájemce skoro z celé republi-
ky, protože tento mediavíkend je určen 
Jihočechům.
* V září bude konference k so-
ciálnímu bydlení, kterou by 
měla zastřešit Asociace NNO ČR. 
* Na podzim připravuje Asociace NNO 
ČR anketu osobnost nezisko-
vého sektoru, a tak přijímáme 
do konce září 2016 nominace a nemusí jít 
jen o osobnosti z naší asociace, ale z ce-
lých jižních Čech.
* Na říjen se chystá Společná konference 
se Zastoupením EK v České republice 
nové výzvy pro obČanskou 
spoleČnost.

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

Původně sedmé číslo mělo vyjít až v září, ale událo se toho tolik, že jsme se roz-
hodli, že vás navštívíme také na začátku prázdnin. Dovolte mi, abych za vedení 
asociace a kancelář ANNO JČK, popřál nám všem mnoho krásných chvil, teplíč-
ka a vláhy, abychom načerpali co nejvíce sil, optimismu, zkušeností z dalších akcí 
a projektů pro nadcházející podzim a zimu.     

Jiří Riki Řeháček, předseda ANNO JČK

KresleNý humOr
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aKtuálNě Z KaNceláře

valNá hrOmada
celostátní asociace neziskovek hodnotila rok 2015
praha - ve čtvrtek 23. června se sešli statutární zástupci členů aso-

ciace nestátních neziskových oprganizací České republiky (anno Čr) 
v nádherném prostředí viničního domku v modřanech. přítomno bylo 
čtrnáct členů, a tak valná hromada byla usnášeníschopná. 

Vizí ANNO ČR je stát se legitimním 
mluvčím neziskového sektoru v Čes-
ké republice a poskytovat členům i ce-
lému tomuto sektoru kvalitní servis. 
Chce spojovat sítě neziskového sektoru 
a stát se respektovaným partnerem pro 
veřejnou správu i podnikatelský sektor. 
V tomto duchu probíhalo celé jednání.

Z Jihočechů na valné hromadě byli Jiří 
Řeháček, předseda ANNO JČK a Vlas-
timil Kopeček, předseda AICM ČR.

Kromě oficiálních procesů došlo ke 
změně v dozorčí a revizní komisi ANNO 
ČR. Valná hromada měla za úkol volit 
dva nové členy. Jedenácti hlasy (nejvíce) 
byl zvolen i Jihočech, a to Jiří Řeháček.

Celostátní asociace v letošním roce 
plánuje realizovat projekt Rozvoj slu-
žeb pro regionální, oborové a místní 
NNO podpořeného státní dotací MMR; 
Anketu Osobnost neziskového sektoru; 
svolávat společná jednání krajských aso-
ciací, a to minimálně čtyřikrát do roka, 
aktivovat společná jednání oborových 
sítí a velkých neziskovek; podat žádosti 
k výzvě z OPTP; uspořádat konferenci 
k sociálnímu bydlení, aktivovat Spo-
lečnou konferenci se Zastoupením EK 
v  ČR „Nové výzvy pro občanskou spo-
lečnost“; zahájit projekt podle výzvy 041 
z OP (bude-li podpořen); podat žádost 
o podporu z veřejných zdrojů na MMR, 
MHMP a RV NNO na rok 2017 a rozví-
jet fundraising z nestátních zdrojů.

Předsedkyně Martina Bedrychová 
vyzvedla ve svém projevu rozvoj odbor-
ných služeb pro členy celostátní asoci-

ace, který 
vedl k ná-
růstu jejich 
a k t i v i t y 
v komunika-
ci s kancelá-
ří a ke zvý-
šení zájmu 
o užší spolu-
práci. Došlo 
také k příli-
vu nových 
členů, ale 
také se aso-
ciace rozlou-
čila s těmi, 
kteří žádnou 

- 2020 s Asociací NNO komunikuje, 
zasílají zprávy a další informace, které 
aktuálně ANNO ČR zveřejňuje na svém 
webu. Nově zvolený výkonný výbor 
schválil restrukturalizaci původní PS 
NNO tak, aby byla obnovena konstruk-
tivní spolupráce oborových a územních 
střech, stejně jako velkých samostatných 
NNO bez ohledu na to, zda jsou či ne-
jsou členy asociace. 

ANNO ČR chce korektní a partner-
skou spolupráci oborových a územních 
sítí, která povede k jednotnějšímu vy-
stupování zástupců neziskového sektoru 
a omezí jejich problematické prosazová-
ní mnohdy jen osobních zájmů v někte-
rých oblastech. To povede k vybudování 
efektivního partnerství neziskového sek-
toru - občanské společnosti s veřejnou 
správou na všech úrovních. Prosazuje 
zvyšování kompetencí pracovníků ne-
ziskovek systematickým vzděláváním, 
které vede k rozvoji veřejně prospěšných 
služeb a posílení občanské společnosti 
na regionální a místní úrovni. Napo-
máhá spolupráci mezi ústředím a kraj-
skými asociacemi NNO, které posiluje 
pozici neziskového sektoru v regionech 
a zkvalitňuje komunikaci uvnitř organi-
zace. „Zrušení konference k sociálnímu 
bydlení na podzim 2015 ze strany part-
nera jsme ovlivnit nemohli, došlo však 
k navázání užitečných kontaktů s pří-
slušnými poskytovateli i budoucími lek-
tory. Grant MHMP jsme v plné výši 
vrátili, došlo však k dohodě s odborem 
zdravotnictví MHMP, že podáme žá-
dost znovu. Práci vloženou do přípravy 
konference tak můžeme efektivně využít 
ještě v tomto roce,“ dodala předsedkyně 
Martina Bedrychová.                      -riki-

Předsedkyně Asoci-
ace NNO ČR Martina 
Bedrychová

činnost nevykazovali a dlouhodobě ne-
platili ani členské příspěvky. Počet členů 
ANNO ČR ve srovnání s rokem 2014 
klesl o čtyři členy, ale počet členských 
organizací, které jednotlivé střechy za-
stupují, se zvýšil na dvojnásobek (spor-
tovci), stejně jako počet občanů, které 
členové asociace sdružují.

To přispívá k žádoucí koncentraci 
v dosud značně roztříštěném a nesouro-
dém neziskovém oboru a umožňuje lépe 
mapovat a prosazovat jeho oprávněné 
zájmy. Zároveň posiluje regionální roz-
voj v oblasti veřejně prospěšných služeb 
a zapojení občanů do veřejného života.

Celostátní asociaci se podařilo navá-
zat kvalitní spolupráci se zástupci NNO 
v RSK, výměnu zkušeností a zpětnou 
vazbu pro MMR; většina zástupců NNO 
v MV pro programovací období EU 2014 

Naši zástupci už pracují v různých 
komisích a orgánech, například Jiří Ře-
háček je členem Dozorčí komise ANNO 
ČR a člen výběrové komise pro výzvu 
č. 03_15_040 MPSV za ANNO ČR; 
Vlastimil Kopeček je navržený do Mo-
nitorovacího výboru Česko - Rakouské 
přeshraniční spolupráce za ANNO ČR. 
Doma, v Jihočeském kraji máme svého 
zástupce v Regionální stálé konferenci 
pro území JČK Václava Pavlíka (ná-
hradníkem je Jiří Řeháček, v Pracovní 
skupině Vzdělávání Vlastimila Kopečka 
(náhradníkem je Zdeněk Krejsa); v Pra-
covním týmu inkluze je Marie Škopko-
vá... Dveře máme ještě otevřené v Pra-
covních skupinách cestovního ruchu, 
pro inovace i zaměstnanosti.          -jrř-

Valná hromada ANNO JČK se mimo jiné zabývala 
i Rámcovým harmonogramem aktivit na tento rok. A je 
toho poměrně dost, co jsme si předsevzali nabídnout. Roz-
hodující pozornost je směrována do oblasti vzdělávání 
pracovníků neziskového sektoru, kde předpokládáme usku-
tečnit minimálně deset otevřených seminářů za výhodných 
podmínek pro naše členy. A témata? Vše podstatné, co 
zajímá každou neziskovku, a to bez ohledu na její zaměře-
ní, tzn. čeká nás legislativa, ekonomika - účetnictví, daně, 
granty… A nejen to. Připravujeme na září už tradiční se-
tkání neziskovek Jihočeského kraje, budeme také k dispo-

zici na veletrhu Vzdělání a řemeslo… Prostě není naším cílem zastupovat všechny 
neziskovky v Jihočeském kraji, ale poskytovat servis a služby všem, kteří o ně mají 
zájem. Samozřejmě dle možností a podmínek, a to výhodněji pro aktivní jihočeské 
neziskovky, členy Asociace NNO JČK.                  Václav Pavlík, 

tajemník a vedoucí kanceláře
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ČleNsKá schůZe
už pošesté se ohlížíme za činností našich neziskovek

Výroční zpráva Asociace NNO JČK 
je ke stažení na http://www.annojck.cz/
anno/dokumenty-anno-jck/2016-doku-
menty/2015-vyrocni-zprava.Manželé Cirhanovi, představitelé Baby clubu Šikulka, z.s. České Budějovice

Zleva Vlastimil Kopeček z Českého Krumlova, Marie Dostálková z Českých 
Budějovic a Václav Pavlík z Tábora.

České budĚjovice – v pondělí 27. června se uskutečnila valná hroma-
da – členská schůze asociace nestátních neziskových organizací jihočeského 
kraje. jednání bylo úspěšné a splnilo všechna očekávání.

Byla přítomna nadpoloviční většina, 
a tak jednání mohlo proběhnout bez 
otřesů... Na programu bylo schválení 
jednacího řádu, volba mandátové a návr-
hové komise, projednání a schválení pro-
gramu jednání, projednání a schválení 
zprávy o činnosti a hospodaření za rok 
2015 včetně hospodářského výsledku 
a schválení výroční zprávy, informace 
o činnostech a aktivitách delegovaných 
zástupců ANNO JČK v celostátních 
a regionálních orgánech a institucích, 

plán činnosti na rok 2016, schválení roz-
počtu na rok 2016, diskuze a projednání 
a schválení celkového usnesení valné 
hromady – členské schůze. Nakonec do-
šlo i na prohlídku objektu hostitelů Baby 
centra Šikulka…

V diskuzích zazněla témata Vlastimil 
Kopeček – je velmi důležité, aby ne-
ziskovky měly zastoupení v rozhodují-
cích orgánech a institucích, minimálně 
z hlediska informovanosti; Václav Pav-
lík – informace o fungování provozní 

kanceláře, informací pro členy...  Vlasti-
mil Kopeček – info o jednáních ve věci 
přeshraniční spolupráce JČK - Horní-
ho Rakouska – odbor školství mládeže 
a tělovýchovy KÚ JČK; Richard Cirhan 
-  možnosti  příshraniční spolupráce, 
vytvoření databáze příležitostí, hledání 
partnerů… Jiří Řeháček - letos se po-
dařila užší spolupráce s ANNO JMK 
a ANNO ZK, činnost ANNO JČK je le-
tos poprvé podpořena i dotací JČK.

* Materiály budou postupně dopl-
ňovány na našich webových stránkách, 
včetně Výroční zprávy a dalších foto-
grafií.                   -riki-
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semINář

Otazníky kolem Občanského zákoníku
jiŽní Čechy – ve čtvrtek 16. června od 10 hodin se v sále zastupi-

telstva jihočeského kraje uskutečnila jedna z dalších aktivit partnerské-
ho projektu krajských asociací nestátních neziskových organizací jiho-
moravského, jihočeského a zlínského kraje. více než šedesát zástupců 
organizací celého spektra oblastí činnosti nno, včetně některých úřed-
níků krajského úřadu jihočeského kraje majících v oblasti působnosti 
neziskový sektor, se zúčastnilo semináře „dopady nového občanského 
zákoníku na nestátní neziskové organizace v teorii a (hlavně) v praxi“. 

Mgr. Marcela Tomaščáková, Brno

Účastníci semináře se v jeho obsa-
hu pod vedením brněnské lektorky, 
specialistky na právo, Mgr. Marcely 
Tomaščákové věnovali zejména pro-
blematice právní úpravy nestátních 
neziskových organizací – například 
jak mají vypadat stanovy a jiné za-
kladatelské listiny NNO podle nové 
právní úpravy, jak další dokumenty 
organizace (jednací řád, účetní zá-
věrka atd.), jak je to s odpovědností 
členů (nejen) statutárních orgánů? 
Nemohla chybět ani problematika 
veřejných rejstříků - jak zapsat údaje 
o organizaci do veřejného rejstříku, 
jaké listiny doložit, jak atd. V prak-
tické části semináře byly řešeny 
konkrétní zkušenosti a doporučení 

z dosavadní realizace NOZ v NNO 
nejen z partnerských krajských aso-
ciací NNO v rámci realizovaného 
projektu. 

Organizátoři semináře předpo-
kládali, že se jej zúčastní zejména 
NNO, které se doposud danou oblas-
tí legislativy nezabývali, byť se blíží 
časové horizonty dané pro aplikace 
ustanovení nového NOZ v NNO.  
Částečně tomu tak skutečně bylo, 
pozitivem je, že se semináře zúčast-
nili i zástupci NNO, kteří již podle 
nového NOZ  „jedou“ i ti, kterých se 
daná problematika, dalo by se říci, 
týká či může týkat okrajově. 

Pro všechny, kteří mají o danou 
problematiku zájem či potřebují ne-
jen v dané věci poradit a nemohli 
se třeba semináře zúčastnit není nic 
lehčího než využít další část partner-
ského projektu krajských asociací 
NNO, kterým je bezplatná interneto-
vá poradna -  právní, daňové, gran-
tové a účetní poradenství (www.an-
nojck.cz/poradenstvi).    

Garantem bezplatného semináře 
byla Asociace nestátních nezisko-
vých organizací Jihomoravského, 
organizátorem Asociace nestátních 
neziskových organizací Jihočeského 
kraje za podpory Ministerstva pro 
místní rozvoj České republiky a Ji-
hočeského kraje.      Text a foto -riki- 

Pohled do sálu...

Dr. Václav Pavlík, Tábor
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KraJáNcI

Hledáme to, co nás spojuje...
praha – ve čtvrtek 12. května proběhlo setkání krajských asociací 

neziskového sektoru a zástupců regionálních stálých komisí na půdě 
asociace nestátních neziskových organizací České republiky.

Přítomni byli Jaromír Hron - ANNO 
JMK, Olga Rosenbergerová - ANNO 
MSK, Jan Lyko – YMCA Hradec Králo-
vé, Václav Pavlík – ANNO JČK, Helena 
Najbrtová – ANNO JMK, Petr Haška – 
KOUS, Hana Hlubočková – NE-LI Li-
berec, Dan Žárský – ANNO ZK, Hana 
Šnajdrová – ANNO KK, Květa Moráv-
ková – ANNOLK.

Na programu byl Návrh iniciativy 
zástupců NNO v Regionálních stálých 
konferencích pro území krajů ve věci 
výzvy OPZ č. 15 a dalších k sociálnímu 
podnikání a zařazení NNO jako opráv-
něných žadatelů v těchto výzvách. Bylo 

* PODPORA ZASTOUPENÍ V KO-
MISÍCH RADY KRAJE

* KOMUNIKACE SE STÁTNÍ 
SPRÁVOU A SAMOSPRÁVOU

* SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA 
A ZAMĚSTNANOST – lze také využít 
OPZ

* PODPORA ABSORPČNÍ KAPA-
CITY PROJEKTŮ V OBLASTI NNO

* INFORMOVANST NNO
* ANALÝZY NEZISKOVÉHO SEK-

TORU
* OBHAJOBA ZÁJMU NEZISKO-

VÉHO SEKTORU JAKO CELKU
* SÍTOVÁNÍ NNO

konstatováno, že ve výzvě nejsou zařa-
zeny neziskové organizace jako opráv-
nění žadatelé. Zástupci neziskového 
sektoru jednotlivých krajů se domluvili, 
že vyvinou iniciativu ve své RSK, a bu-
dou žádat MPSV o napravu této systé-
mové a diskriminační chyby. 

Místopředseda ANNO ČR Jaromír 
Hron navázal kontakt s ředitelem ORR 
MMR Ing. Koppitzem. Tématem mělo 
být financování NNO ze státního roz-
počtu po roce 2020. Byl schválen návrh 
pozvat ředitele Koppitze a náměstkyni 
Dostálovou na jednání, a to na začátku 
září. Tématem schůzky bude představa 
o budoucím financování a aktivitách 
z pohledu krajských asociací i MMR. 

návrh na obsah jednání:
a) Aktivity asociací, které by mohlo 

MMR podpořit
* VZDĚLÁVÁNÍ NEZISKOVÝCH 

ORGANIZACÍ NA ÚROVNI KRAJE
* SPOLUPRÁCE S VEŘEJNOU 

SPRÁVOU
* PORADENSKÁ ČINNOST

b). Přerozdělování financí – model 
přepočtu na obyvatele kraje

c) Podpora pravidelných, běžných čin-
nosti nikoliv podpora inovativních nápa-
dů za každou cenu.

Další zajímavé téma se točilo kolem 
prosazování svých zástupců do všech 
struktur veřejné správy. V krajích je dů-
ležité zastoupení v RSK a ITI či IPRÚ. 
V komisích je naše jihočeská asocia-
ce NNO zastoupena v Regionální stálé 
konferenci pro území Jihočeského kraje, 
ITI IPRU a ve Výběrové komisi MPSV 
pro výzvu 03_15_040 – zaměstnanost..

-ček-, foto ANNOLK
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dětI a vOlNý Čas

mládež

NašI ČleNOvé
v současné době máme třináct 

(čtrnáctý je v jednání), řádných čle-
nů, a to jsou aktuálně tito: 
1) Hnutí Březového lístku (GNF), 
Jiří Riki Řeháček, rehacek@outlook.cz
2) CPDM, o.p.s. Český Krumlov  
Vlastimil Kopeček, cpdm@icmck.cz
3) KREBUL o.p.s. Prachatice  
Zdeněk Krejsa, krebul@krebul.cz
4) ICM, z.s. Tábor  
Václav Pavlík, pavlik@icmtabor.cz
5) Jihočeské centrum pro zdravotně po-
stižené a seniory, z.s. Prachatice
Hana Vlasáková, reditelka@jczps.cz
6) Jihočeské centrum rovných příleži-
tostí, z.ú. 
Hana Vlasáková, reditelka@jczps.cz
7) Baby Šikulka o.s., České Budějovi-
ce  
Richard Cirhan, sikulka@sikulka.com
8) Sdružení META o.s. Jindřichův Hra-
dec  
Božena Havlová, havlova@osmeta.cz
9) ICOS o.p.s. Český Krumlov  
Tomáš Zunt, zunt@latran.cz
10) Humanitární  pomoc  Ukrajině, 
z.s. 
Petr Oliva, humanitarnipomocukraji-
ne@seznam.cz
11) Sdužení jihočeských celiaků, z.s.
Marie Škopková, skopkova@celiakie-
jih.cz
12) Mesada, z.s. Písek 
Tamara Křivánková, krivankova@me-
sada.eu
13) Střední škola informatiky a právních 
studií o.p.s. 
Marie Dostálková, dostalova@strednis-
kola.cz

Český krumlov / zátoŇ – nízkoprahový a volnočasový klub bou-
da na sídlišti mír, fungující od roku 2014, připravil na začátku června tří-
denní pobyt na základně českokrumlovského domu dětí a mládežev zátoni.

Děti z Míru na Zátoni
Akci personálně zajišťovali pracovníci 

NZDM Bouda, zúčastnilo se osmnáct 
dětí ve věku od osmi do čtrnácti let. Pro-
gram se uskutečnil díky podpoře města 
Český Krumlov a MŠMT ČR. 

„Od klubu na sídlišti Mír jsme odjíž-
děli v neděli 5. června ve tři odpoledne. 
Na Zátoň jsme dorazili kolem čtvrté. Po 
nezbytném obeznámení dětí s pravidly, 
rozdělením do skupin, ubytováním a se-
známením s programem následujících 
dní, jsme vyrazili do blízkého lesa na 
dřevo. Necelé dvě hodiny intenzivní prá-
ce nám stačily k přípravě dřeva na celý 
pobyt. Po dobré bramborové polévce 
následovalo zapálení táborového ohně 
a při společném zpěvu za doprovodu ky-
tary Lukáše Dunky si děti ještě opekly 
výborné špekáčky,“ vzpomíná Ladislav 
Michalík

V pondělí zahájili rozcvičku, a po sní-
dani společně vyjeli do Vyššího Brodu, 
kde navštívili cisterciácký klášter. Děti 
se chovaly vzorně, dokonce byly pochvá-
leni průvodcem kláštera. Kouzelným 
momentem bylo pozorovat děti, jak při-
spívají ze svého skromného kapesného 
na opravu kláštera. Následoval výšlap 
na opatskou stezku, kde nás okouzlily 
Wolfgangovy vodopády. Návrat na zá-

kladnu korunovala vynikající večeře, po 
které následovala malba vlajek jednotli-
vých skupin. Každá skupina o šesti čle-
nech měla za úkol po vzájemné domluvě 
vytvořit svoji vlajku. Nejdříve návrh na 
papír a poté na rozměrné plátno. V půl 
deváté večer účastníky čekal slavnostní 
oheň se zpíváním. 

Poslední den se zahájil opět rozcvič-
kou. Pak následovala vydatná snídaně 
a sportovní zápolení. Soutěžilo se ve 
střelbě ze vzduchovky, v pinpongu, střel-
bě s indiánskou foukačkou a ve vybíje-
né. V poledne zbýval už oběd a předání 
základny a trošku smutný odjezd. Ve 
dvě odpoledne už byly děti zase doma, 
ale mnohé se už dnes těší na další akce.  
                -cpdm-

Foto Jiří Muk

Českokrumlovsko - interkulturním workshopem pokračoval 
v pondělí 6. června celoroční projekt multikulturní svět kolem nás, kte-
rý připravilo informační centrum pro mládež, projektové pracoviště 
cpdm, o.p.s. Český krumlov. program trval šest hodin, účastnilo se 
ho osmnáct studentů kvarty z Gymnázia, soŠe a sou kaplice.

Interkulturní workshop o světě kolem nás

Program začal už na autobusovém ná-
draží, kde studenti obdrželi první úkol 
ze tří, které museli splnit cestou do klubu 
Bouda, kde pak pokračoval workshop. 

„Prvním úkolem bylo zamyslet se nad 
tím, jakými dopravními prostředky se 
přepravují lidé v různých koutech světa. 
Pak se studenti rozdělili do čtyř skupin 
a měli namalovat nebo popsat jak vypa-
dají dopravní prostředky v Africe, na 
Sibiři… Druhým úkolem bylo zjistit od 
cizinců, které potkají, odkud pocháze-
jí a nasbírat odpovědi co největší počet 
zemí. Třetí úkol na ně čekal na parkovi-

šti v Jelení zahradě. Tady podle státních 
poznávacích značek museli zjistit, z ja-
kých různých zemí jsou zde zaparkovaná 
auta. Posledním úkolem bylo dojít do 
areálu na Špičáku, kde sídlí CPDM.,“  
řekla jedna z hlavních organizátorek 
workshopu Iva Sonnbergerová.

V CPDM proběhlo seznámení s lek-
torkami a připraveným programem. 
Hlavními tématy byla prevence xeno-
fobie a rasismu, odbourávání zažitých 
stereotypů a předsudků prostřednictvím 
zážitkových metod. Studenti se zamýšle-
li nad tím, co jsou předsudky...  

Zajímavé byly výstupy výtvarného 
úkolu - ztvárnit typického Čecha, Ame-
ričana, Afričana a Asiata a pak svůj vý-
tvor před všemi odprezentovat. Studenti 
také navštívili Šalamounovu multikul-
turní čajovnu, kde se mohli nejen ob-
čerstvit čajem, ale hlavně odpovídat na 
šalamounské otázky, a to pouze „ano“ 
nebo „ne“. 

Po prázdninové pauze bude projekt 
Multikulturní svět kolem nás pokračo-
vat. Například je připravena výstava Ne-
ztratit víru v člověka – Protektorát očima 
dětí, kterou zapůjčí Židovské muzeum v 
Praze. Následovat budou interaktivní 
programy určené žákům a studentům 
Hanin kufřík, Badatel a další programy. 

Více informací o projektu lze najít na 
www.cpdm.cz.
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sOcIálNí služBy

do centra si chodí lidé půjčovat pomůcky už 12 let
prachatice - v červenci roku 2004 byla při centru pro zdravotně 

postižené jihočeského kraje o. s. v prachaticích založena půjčovna kompen-
začních pomůcek. od té doby uběhlo již 12 let, mnohé se změnilo, ale myš-
lenka a cíl půjčovny zůstaly stejné a i nadále slouží svým klientům. mezitím, 
co se czp jk o. s. transformovalo na jihočeské centrum pro zdravotně po-
stižené a seniory o. p. s. a půjčování kompenzačních pomůcek přestalo být 
sociální službou, naše půjčovna získala stálou klientelu, několikanásobně 
zvýšila nejen počet a druhy nabízených pomůcek ale i počet smluv s klienty 
a nedávno se i přestěhovala do nových prostor. necelé dva roky půjčovna 
sídlí na adrese zlatá stezka 133, prachatice -  pod gymnáziem.

Na začátku svého fungování půjčovna 
nabízela 19 kompenzačních pomůcek, 
mezi nimi byly hlavně mechanické vo-
zíky, chodítka a toaletní židle. Nyní je to 
přes 120 pomůcek. Zvýšil se počet a vý-
běr druhů mechanických vozíků, chodí-
tek, toaletních křesel a židlí, rovněž jsou 
v nabídce nástavce na WC, podložní 
mísy, sedátka do vany a stoličky do spr-
chy, posuvné desky, berle, hole, nájez-
dová rampa a mechanicky i elektricky 
polohovatelné postele s příslušenstvím.  
Naprosto ojedinělou pomůckou je scho-
dolez pro mechanický vozík, tyto scho-
dolezy jsou v našich půjčovnách po ce-
lých jižních Čechách pouze tři. Pomůcky 
jsme zakoupili z darů měst a obcí, ně-
které nám byly darovány fyzickými oso-
bami. Všem dárcům bychom rádi touto 
cestou poděkovali. Nově také pomůcky 
nakupujeme z výtěžku prachatického 
dobročinného obchůdku, který se nachá-
zí v sousedství půjčovny.

Zapůjčujeme pomůcky občanům 
s krátkodobým zdravotním postižením 
nebo omezením, při přechodném zhorše-
ní stavu nebo občanům za účelem turis-
tiky, výletů, návštěv rodiny, kulturních 
událostí, při opravě vlastní pomůcky atd. 

V půjčovně si člověk může také vyzkou-
šet pomůcky před jejich vlastním zakou-
pením či předepsáním od lékaře. Pracov-
nice půjčovny může klientům poradit, 
jak získat vlastní pomůcku a u jakého 
lékaře si ji mohou nechat předepsat. Po-
skytuje i poradenství ohledně používání, 
udržování a oprav pomůcek. Několikrát 
do roka pořádáme i besedy s praktický-
mi ukázkami kompenzačních pomůcek 

a informujeme o novinkách v půjčovně, 
ale i ve světě kompenzačních pomůcek. 

Poradenské služby jsou pro klienty 
bezplatné, za půjčování pomůcek je vy-
bíráno symbolické půjčovné, které se vy-
užívá k údržbě a opravě pomůcek. Cena 
půjčovného je od 1,- Kč na den za hole 
a berle až do 30 korun na den za elek-
trickou polohovací postel včetně matrace 
a hrazdy.

Na základě zájmu rozšířila půjčovna 
svou nabídku i o další doprovodné služ-
by jako je prodej baterií a dalšího pří-
slušenství ke sluchadlům pro sluchově 
postižené, čištění tvarovek a brýlí v ul-
trazvukové čističce a prodej pryžových 
násadců na hole berle a chodítka.

O fungování půjčovny a aktualitách se 
občané mohou dozvědět na našich webo-
vých stránkách: www.jczps.cz 

Dita Orálková, DiS., JCZPS o.p.s.

senioři a zdravotně postižení jim nejsou lhostejní 
prachatice / suŠice / vimperk - krebul o. p. s. prachatice sídlí v bu-

dově města, kterou opravil a nyní dolaďuje interiéry, aby byly přístupné všem 
cílovým skupinám. bezbariérový vchod do hlavního sálu je přes zahradu, bez-
bariérové Wc je včetně přebalovacího pultu a sprch, bezbariérové jsou i pro-
story ubytování. krebul zpracoval projekt, který přihlásil do výzvy tesco. 

Ve středu 22. června proběhlo v hy-
permarketu TESCO v Sušici předání 
šeku na třicet tisíc korun společnosti 
KreBul za vítězství regionálního kola 
výzvy Vy rozhodujete, my pomáháme. 
Projekt s názvem Bez bariér pro všech-
ny získal neuvěřitelných 18.816 hlasů. 
Za každý z nich děkujeme! Děkujeme 
také vedení hypermarketu za milé při-
jetí i překvapení v podobě produktů 
TESCO kvality. 

Pracovníci KreBul, o.p.s. předali 
v prodejnách v Sušici a Vimperku podě-

kování za podporu, s vyobrazením, na 
co je projekt určen a zároveň pozvání na 
předání bezbariérových prostor k uží-
vání. Navrženo je zabudování indukční 
smyčky pro sluchově postižené, instala-
ce zvukového navigačního majáčku pro 
nevidomé a nájezdové lyžiny pro vozíč-
káře. Pokud ušetříme výběrovým říze-
ním peníze, v plánu máme dokončení 
madel, zábradlí, stojan na hole a do bu-
doucna počítáme i s online tlumočením 
pro neslyšící přes tablet …

Zdeněk Krejsa, foto Hanka R H+
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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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