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Vážené kolegyně, kolegové, přátelé 
Dovolujeme si Vás tímto informovat o některých aktivitách a činnostech výkonného výboru a provozní kanceláře 
Asociace nestátní neziskových organizací Jihočeského kraje  
 
1.   Rekodifikace Asociace NNO  Jihočeského kraje.  
Krajský soud v Českých Budějovicích v právní věci navrhovatele Asociace nestátních neziskových organizací 
Jihočeského kraje rozhodl dne 17. února 2016 o návrhu na zápis změny do spolkového rejstříku v souladu se 
Stanovami Asociace NNO Jihočeského kraje takto:  
Ve spolkovém rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu L vložce číslo 6318 se zapisuje 
Název Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje z.s.  
Sídlo Farského 887 390 02 Tábor 
Účel Asociace NNO Jihočeského kraje sdružuje, prosazuje a obhajuje společné zájmy a potřeby neziskového sektoru 
v Jihočeském kraji. Vytváří prostor pro komunikaci a partnerství všech neziskových organizací s ostatními 
společenskými subjekty. 
Název nejvyššího orgánu Členská schůze 
Statutární orgán předseda Jiří Řeháček… 
Způsob jednání Předseda je oprávněn jednat za spolek ve všech věcech 
Den zápisu změny Dnem nabytí právní moci. 
Více informací www.annojck.cz 
2.   1. zasedání Pracovní skupiny Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje pro tvorbu 
Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Jihočeského kraje.  
Zasedání se uskutečnilo v kruhovém sále Zastupitelstva Jihočeského kraje v Českých Budějovicích v pátek 11. 
března 2016. Pracovní skupina vzdělávání Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje (PSV RSK JČK)    
se podílí na procesu schvalování a realizace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání (KAPV), zajišťuje 
prostřednictvím konsenzuálního rozhodování 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 
správy, hospodářských a sociálních partnerů a subjektů zastupujících občanskou společnost (územní partneři) v rámci 
území kraje. Jedním z partnerů PSV RSK JČK je i Asociace NNO JČK v oblasti neformálního a zájmového 
vzdělávání.  
Nominantem Asociace NNO JČK je Mgr. Vlastimil Kopeček, ředitel Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., Český 
Krumlov.  
Účastníky zasedání byla schválena tato prioritní témata KAPV PSV RSK JČK:  
Kariérové poradenství – podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě, rozvoj kariérového poradenství,  
Polytechnické, odborné, další profesní vzdělávání – podpora polytechnického vzdělávání, podpora odborného 
vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů, rozvoj škol jako center celoživotního učení 
Inkluze – podpora inkluze 
Nepovinná témata – rozvoj výuky cizích jazyků, ICT kompetence, čtenářská a matematická gramotnost, další témata  
Těmito tématy se budou zabývat a příslušná 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 členských 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 jednáním 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_jihoceskem_kraji.htm       
3.      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 Jihočeském kraji. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 
Jihočeského kraje je zpracován na období 2016–2020 na základě § 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném 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/koncepce_z_oblasti_vychovy_vzdelavani_a_sportu.htm  
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4. Projekt Poradenství pro NNO 
Ve spolupráci s Asociace Jihomoravského, Zlínského a Jihočeského kraje byla počínaje měsícem březnem zahájena 
realizace projektu Poradenství pro NNO. Garantem projektu je Asociace NNO Jihomoravského kraje za podpory 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR. První aktivitou projektu je bezplatná internetová poradna v oblastech  
právní poradenství - aktuality z legislativy, obvyklé právní formy NNO – spolky, zájmová sdružení právnických osob, 
nadace, nadační fondy, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby. Veřejné rejstříky 
právnických osob. Praktické otázky - pracovní právo, ochrana osobních údajů, daňové zákony. Vzory. 
daňové poradenství – Daň z příjmu právnických osob, Knihovnička daňová - NNO a daňová problematika po 1. 1. 
2014  
grantové poradenství - Knihovnička grantová - Dotace pro začátečníky 2014, Jak na web pro neziskovky 
účetní poradenství -  obecně prospěšné společnosti, účetnictví a výkaznictví, obecně pro všechny, metodika 
účtování, mzdová agenda, Knihovnička účetní - Základní pojmy účetnictví neziskových organizací (2014) 
bezplatná internetová poradna  - poradna@annojmk.cz 
Více informací www.annojck, www.annojmk.cz  
5. 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 mladým lidem seznámit se s problematikou 
inkluze a kulturní rozmanitosti v daném regionu. Projektový den může organizátor uspořádat jakýkoliv den v období od 
18. dubna do 17.července 2016. Zájemci se mohou přihlásit vyplněním online dotazníku a zasláním e-mailu s 
přílohou “Návrh programu projektového dne” na adresu soutěž@dzs.cz do 31. března 2016. 
Více informací www.annojck, www.dzs.cz 
6. 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. Vyhodnocení se koná 25. dubna v prostorách 
krajského úřadu.  
7.   NGO Market a ANNO JČK. 
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 
8.   Publikační činnost ANNO JČK.   
V měsíci únoru byl opět zpracován a vydán Občasník Asociace NNO Jihočeského kraje. Provozní kancelář Asociace 
NNO JČK distribuovala zpravodaj řádově na sta mezioborových elektronických adres v rámci Jihočeského kraje i celé 
ČR. Redakce Občasníku nabízí členům a partnerům prezentace jejich aktivit. 
Více informací www.annojck.cz   
9.  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- 21. května 2016 na Táborsku.  
Uzávěrka přihlášek je 1.dubna 2016.  
Více informací www.annojck, http://bambi2016.simplesite.com. 
 
 
16.března 2016,  

Jiří Riki Řeháček 
předseda ANNO JČK 
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