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Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 
Dovoluji si Vás tímto informovat o aktivitách a činnostech výkonného výboru a provozní kanceláře Asociace nestátní 
neziskových organizací Jihočeského kraje v posledním čtvrtletí předcházejícího roku a prvních měsíců roku letošního. 
 
1. 3. zasedání Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje  
Zasedání RSK JČK se uskutečnilo dne 6. října 2015 v zasedací místnosti č. 3076 (Secese) Krajského úřadu 
Jihočeského kraje. V obsahu jednání byla mimo jiné řešena problematika přípravy Krajského akčního plánu rozvoje 
vzdělávání Jihočeského kraje Informace k přípravě Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Jihočeského kraje. 
V rámci tohoto bodu programu byla zástupcem ANNO JČK vznesena připomínka týkající se personálního zastoupení 
NNO prostřednictvím ANNO JČK v této pracovní skupině. Připomínka byla reflektována, ANNO JČK nominuje svého 
zástupce, který se zúčastní zasedání PS jako host a následně RSK JČK dovolí zástupce ANNO JČK jako řádného 
člena.   
2.  30 dní pro neziskový sektor Jihočeského kraje 
Ve dnech 21. září - 23. října 2015 se uskutečnila na Krajském úřadě Jihočeského kraje prezentace nestátních 
neziskových organizací Jihočeského kraje  
Prezentující se organizace: 
Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje, z.s.  
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Prachatice včetně poboček v Českých Budějovicích, 
Českém Krumlově, Jindřichově Hradci, Písku, Prachaticích, 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 Jihočeského kraje.   
3. Veletrh Vzdělání a řemeslo  
Ve dnech 21.- 23.října 2015 se uskutečnil na výstavišti v Českých Budějovicích veletrh Vzdělání a řemeslo 
Garantem expozice se stala Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v České republice, člen 
Asociace NNO v ČR. Poprvé se na veletrhu v expozici AICM ČR prezentovala i Asociace NNO Jihočeského kraje, 
sekce děti a mládež. Možnost prezentace NNO dětí a mládeže a v jejich prospěch působících využili zřizovatelé a 
provozovatelé Informačních center pro mládež, členové AICM ČR, Český Krumlov, Prachatice a Tábor 
4. Cyklus seminářů Efektivní samostudium a další vzdělávání pracovníků NNO v zájmu 
zvyšování jejich kompetencí  
V pátek 23. října 2015 na Krajském úřadě Jihočeského kraje pokračoval vzdělávací cyklus Efektivní 
samostudium a další vzdělávání pracovníků NNO seminářem na téma Zásady efektivní komunikace Public 
relations, fundraising a lobbing pro neziskové organizace. Semináře se zúčastnilo 26 zástupců NNO Jihočeského 
kraje, členů i nečlenů Asociace NNO Jihočeského kraje. Seminář se uskutečnil za podpory ANNO ČR a Jihočeského 
kraje.  
5. Jednání zástupců výkonného výboru Asociace NNO Jihočeského kraje 
Uskutečnilo se na krajském úřadě v Českých Budějovicích s Ing. Jaromírem Slívou, náměstkem hejtmana Jihočeského 
kraje.  
6. Žádost o dotaci Asociace NNO Jihočeského kraje pro rok 2016. 
Provozní kancelář ANNO JČK zpracovala a dnes 13. listopadu 2015 předložila Odboru regionálního rozvoje… 
Jihočeského kraje. Projekt: Podpora činnosti Asociace NNO Jihočeského kraje. Účel použití dotace – zabezpečení 
provozu kanceláře ANNNO JČK, vzdělávání pracovníků NNO v Jihočeském kraji, prezentace NNO JČK na veřejnosti 
7. Adresář vybraných NNO Jihočeského kraje.  
V souladu se závěry jednání s náměstkem hejtmana JČK provozní kancelář zpracovala a dne 15.12.2015 předala 
Odboru regionálního rozvoje… KÚ Jihočeského kraje v elektronické formě Adresář vybraných NNO Jihočeského kraje 
v souladu s požadovaným 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 Jihočeském kraji.     
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8.   Rekodifikace Asociace NNO  Jihočeského kraje.  
Do konce měsíce prosince 2015 byla splněna opatření související s realizací NOZ.  
9. 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 
10.   Dohoda o vzájemné spolupráci a partnerství Jihočeského kraje a ANNO Jihočeského 
kraje. 
V posledním čtvrtletí předcházejícího roku a na počátku nového roku byly ukončeny aktivity související s přípravou a 
zpracováním návrhu Dohody o partnerství. Dohoda o vzájemné spolupráci byla podepsána statutárními zástupci 
zúčastněných stran dne 4. února 2016. 
11.   Soutěž školních novin a časopisů Jihočeského kraje. 
Zřizovatelé jihočeských Informačních center pro mládež Český Krumlov, 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 přihlášek 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.  
12.   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 prostorách Fora Karlín Praha. Přihláška potvrzena dne 15. 2. 2016. Nabídka pro členské organizace 
k prezentaci ve společné expozici AICM ČR, člena ANNO, ČR, ANNO ČR a ANNO JČK.   
13.   Jednání krajských organizací NNO.  
Dne 18. února 2016 se uskutečnilo první pracovní setkání krajských organizací NNO.  
Zápis jednání a doprovodné materiály jsou k dispozici členům v provozní kanceláři ANNO JČK.  
14. Publikační činnost ANNO JČK.   
Ve sledovaném období – říjen – prosince 2015, leden – únor 2016 bylo zpracováno a vydáno pět Občasníků Asociace 
NNO Jihočeského kraje. Provozní kancelář ANNO JČK distribuovala zpravodaj řádově na sta mezioborových 
elektronických adres v rámci Jihočeského kraje i celé ČR.  
15. 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 starostové 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 neziskových organizací Jihočeského kraje.  

(http://bambi2016.simplesite.com) 
 

 
V úterý 23.února 2016 

 
 
 

 
Jiří Riki Řeháček, 
předseda Asociace NNO Jihočeského kraje 
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