Odkaz Jana Šimáněho - Galéna: Přátelství rozrůzněných je naším mottem

výroční zpráva 2015

2

http://annojck.cz

Základní data

Asociace NNO Jihočeského kraje

Název: Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje, z.s.
Zkratka: ANNO JČK
Právní statut: zapsaný spolek
Sídlo: Farského 887, 390 02 Tábor
Registrace:
Krajský soud v Českých Budějovicích L6318/RD8/KSCB pod FJ: 5150/2016/kscb
Telefon: +420 381 218 217
E-mail: info@icmtabor.cz
Web: http://annojck.cz
Skype: anno-jck
Sociální síť: http://facebook.com/annojck
IČO 720 63 271
banka ERA, číslo účtu 0270126754/0300
statutární zástupce a předseda ANNO JČK: Jiří Riki Řeháček

https://www.facebook.com/annojck/

3

výroční zpráva 2015

Obchodní rejstřík
Obchodní rejstřík 2010 až 2015

4

Obchodní rejstřík platný od roku 2016
http://annojck.cz

Asociace NNO Jihočeského kraje

Ohlédnutí za zlomovým rokem 2015 aneb Restart se vydařil		
Našim členům - Kdo jsme, důvod vzniku, co nabízí				
Statutární orgány Asociace NNO Jihočeského kraje				
Hospodaření, fotografie z akcí					
Členská základna ANNO Jihočeského kraje, Jak se stát členem
Realizovaná činnost ANNO JČK v roce 2015		
Práce výkonného výboru za rok 2015					
Partneři ANNO JČK, fotografie z akcí			
Co připravuje ANNO JČK na rok 2016			
Publikace, skládačky					
Webové stránky / sociální síť				
Fotoohlédnutí za činností ANNO JČK			

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.					
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s.		
Hnutí Březový lístek a GN - Galévův nadační fond			
Informační centrum pro mládež Tábor, z.s.					
METHA z.ú. Jindřichův Hradec						
Humanitární pomoc Ukrajině, z.s. Dříteň					
Baby club Šikulka, z.s. České Budějovice					
Mesada z.s., centrála Písek							
ICOS Český Krumlov, o.p.s. 						
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov			
KREBUL, o.p.s. Prachatice						

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Přihláška								

31

https://www.facebook.com/annojck/

Obsah výroční zprávy za rok 2015

Obsah výroční zprávy za rok 2015

5

výroční zpráva 2015

6

http://annojck.cz
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Drazí přátelé, partneři a podporovatelé
právě nyní dostáváte do rukou Výroční zprávu
za rok 2015, který se stal restartem v činnosti
a rozvoji Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje.
Asociace nestátních ne- moci se nám hlavně snažila
ziskových organizací Jiho- ANNO ČR. Ke konce roku jsme
českého kraje (ANNO JČK) zvládli požadavek kraje na
vznikla sice až v únoru 2010, vytvoření pracovního adreale její historie sahá až do sáře jihočeského neziskového
roku 1989, kdy byl u nás sektoru, který byl i  finančně
obnoven nezávislý nestátní podpořen.
(nevládní) neziskový sekByla připraná Dohoda tě neziskového sektoru (NS)
tor. Ke konci listopadu 2014, o spolupráci a partnerství a stát se respektovaným partpo čtyřech letech, došlo k ob- s krajem (podespána 4. úno- nerem pro veřejnou správu
měně výboru ANNO JČK vede- ra 2016).
i podnikatelský sektor. Praní se přestěhovalo z Českých
Výkonný výbor se scházel cuje na zefektivnění vnitřní
Budějovic do Tábora. Tady podle potřeby, a to většinou komunikace, stejně jako užší
využilo prostorů Informační- elektronicky, v září se usku- komunikaci a spolupráci
ho centra pro mládež Tábor. tečnila členská schůze - val- s partnery, relevantními inBěhem roku došlo k revizi ná hromada, schvalovaly se stitucemi i s veřejností. Hodlá
členské základny. Byli oslo- závažné dokumenty pro další se prosadit v reprezentativveni všichni stávající členové, fungování a přeregistraci na ních strukturách v Jihočesnefunkční vystoupili a výbor spolek.
kém kraji a České republice,
přijal nové členy. Členská záANNO JČK doposud nemá chce v každodenní činnosti
kladna byla značně reduko- žádného zaměstnance, a tak naplňovat odkaz Jana Šimávána na aktivní členy.
fungování celého výboru, ale ně - Galéna o Přátelství rozVětšímu rozvoji činnosti i kanceláře funguje pouze na různěných.
ANNO JČK jako střešní ji- formě bezplatného dobrovolO všem se vás snažíme inhočeské organizaci bránily nictví.
formovat na webových stránfinanční možnosti. Vyvolalo
ANNO JČK chce spojovat sí- kách a v Občasníku.
se jednání se zástupci kraje.
Osobně děkuji těm členům výboru a členským organiBylo zjištěno, že přímo v rozzacím,
kteří se na naplňování naší vize aktivně podílepočtu kraje už několik let by- li a podílejí,
i když byla jejich činnost, v letech 2010 až
ly vyčleněny nemalé finanční 2015, založena ryze na dobrovolné práci bez finančního
prostředky, které vždy byly ohodnocení a podpory. Věřím, že rok 2016 bude zlomodány někomu jinému na vý a následující roky nám umožní potřebný a žádoucí
naše IČ, mimo členskou zá- rozvoj činností, které budou i podložené finančními prokladnu jihočeské asociace. středky.
O tomto stavu jsme se sami
Také děkuji všem našim příznivcům a podporovatedopátrali z materiálů kraje lům, především Jihočeskému kraji, ANNO ČR, zástupců
a informovali o tomto stavu Jihomoravského a Zlínského kraje.
i představitele kraje. VypoJiří Riki Řeháček /8)předseda ANNO JČK
https://www.facebook.com/annojck/
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Našim členům
Našim členům nabízí

Kdo jsme

Jsme dobrovolným a nezávislým mezioborovým
spolkem, který napomáhá
rozvoji občanské společnosti a společně postupuje
při jednání s orgány státní
správy i místní samosprávy, legislativními orgány,
představiteli politických
stran a zástupci podnikatelského sektoru.

Důvod
vzniku

Jihočeská Asociace je
přirozeným partnerem, jehož vzájemná spolupráce
přispívá k rozvoji veřejně
prospěšných aktivit, efektivnějšímu řešení společenských problémů i využívání
finančních prostředků jsou
veřejná správa a neziskový
sektor. Nestátní neziskové organizace významnou

8

měrou přispívají k řešení
mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,
zdravotní péče, vzdělávání,
ochrany životního prostředí, péče o památky nebo
volnočasových aktivit dětí
a mládeže, atd.
Jihočeský kraj byl měl
podporou celého neziskového sektoru vytvářet
prostor pro komunikaci,
konzultace a expertní spolupráci na řešení krajských
priorit a na posílení efektivity při realizaci rozvojových programů.
Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje (ANNO JČK)
je všeoborovým partnerem Regionálního akčního
plánu realizace Strategie
regionálního rozvoje České
republiky 2014-2020.

Co nabízí

* ANNO JČK sdružuje,
prosazuje a obhajuje
společné zájmy a potřeby neziskového sektoru v Jihočeském kraji.

* Vytváří prostor pro
komunikaci a partnerství
všech nestátních neziskových organizací s ostatními
společenskými subjekty.
* Pomáhá svým členům i dalším NNO implementovat možnosti a příležitosti politik Evropské
unie na místní a regionální
úrovni.
* Koordinuje společné zájmy neziskových organizací v oblasti finanční,
legislativní i informační.
* Organizuje a podporuje
vzdělávání
pracovníků v neziskovém sektoru formou společných seminářů, kurzů,
besed, konferencí...
* Propaguje neziskové
aktivity a společně se prezentujeme před odbornou
a laickou veřejnosti, médii
a podnikatelským sektorem prostřednictvím prezentací, výstav, kampaní...
* Poskytuje informační a poradenský
servis v oblasti finančních
zdrojů, práva, účetnictví,
daní a managementu pro
nestátní neziskové organizace působící v Jihočeském kraji prostřednictvím
webstránek a publikační
činnosti.
* Vytváří a spravuje
aktuální všeoborovou databázi neziskových organizací Jihočeského kraje.
* Zajišťuje odbornou
činnost v rámci pracovních skupin Asociace a koordinujeme jejich aktivity.
http://annojck.cz

Asociace NNO Jihočeského kraje

předseda
ANNO JČK
Jiří Riki
Řeháček
(GN- GNF + Hnutí Březové lístky
RSK JČK)
phone:
728 511 557,
email:
rehacek@outlook.cz,
skype:
grafik.Taborsko
anno-jck

místopředseda
ANNO JČK
Mgr. Zdeněk
Krejsa, DiS.
(KreBul, o.s.,
ICM Prachatice,
AICM ČR),
phone:
723 123 093,
e-mail:
zdenek.krejsa@
centrum.cz
skype:
zdendalek
icmpt1

tajemník, vedoucí kanceláře ANNO JČK
Dr. Václav Pavlík
(ICM Tábor, AICM ČR, RSK
JČK),
phone: +420 381 252 416,
e-mail:
pavlik@icmtabor.cz,
skype: anno-jck

člen výboru ANNO JČK
Mgr. Vlastimil
Kopeček
(ICM Český
Krumlov, CPDM
o.p.s., Český
Krumlov,
AICM ČR,
VV ANNO ČR),
phone:
380 713 042
e.mail:
vlastimil.kopecek@icmcr.cz
skype:
vlastimil.kopecek

Revizor asociace
Mgr. Hana Vlasáková, DiS.
(ředitelka JCPZP a JCRP)
phone: +420 721 001 422
e-mail:
reditelka@jczps.cz

https://www.facebook.com/annojck/

Logotyp Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje v letech
2010 až 2015.

Logotyp Asociace nestátních neziskových organizací
Jihočeského kraje platný od
roku 2016 - změna na spolek. Obě loga spoluje symbol
Přátelství rozrůzněných.

Farského 887
390 02 Tábor
tel./fax:
381 252 416
e-mail:
info@icmtabor.cz
IČO: 720 63 271
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Hospodaření
Finance

Veškeré aktuální dění v Asociaci nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje je doposud finančně
kryto z vlastních prostředků členů a dalšími dobrovolnickými aktivitami zejména výkonného výboru. Přesto
jsme v roce 2015 založili účet u ERA banky s číslem účtu 0270126754/0300 a máme na něm i určité pohyby.
Neodpustíme si však připomenout, že je až zarážející,
že jsme teoreticky měli vyčleněné peníze (150 000 Kč
každý rok) přímo v rozpočtu kraje, a to konkrétně na
Asociaci NNO Jihočeského kraje s IČ 720 63 271 (ne pro
všechny neziskovky v kraji) a nikdo nám o tom nejen
neřekl, ale ještě jsme zjistili, že finanční prostředky byly
i v roce 2015 zcela nedostupné. Jinými slovy - asi byly
převedeny do jiné kapitoly a čerpal je někdo jiný. ???

Jarce Vosátkové z Tábora
byl udělený bronzový Březový lístek s hodnotou 10.

příjmy
členské příspěvky 		
pokladna			
zakázka pro KÚ
ANNO ČR na semináře
příjmy celkem		

1.600 Kč
3.950 Kč
35.000 Kč
18.000 Kč
58.550 Kč

členský příspěvek ANNO ČR
náklady na seminář		
cestovné / rok			
razítko				
adresář (ICM)		
občerstvení (seminář)		
občasník / rok			
pronájem + energie / rok		
poplatky bance			
výdaje celkem		

500 Kč
6.000 Kč
5.737 Kč (jen část)
760 Kč
30.000 Kč
1.866 Kč
4.800 Kč (sleva 20.000)
3.000 Kč (jen část)
66,85 Kč
52.729,85 Kč

výdaje

převedeno na rok 2016		

5.820,15 Kč

Ostatní náklady zaplatili jednotliví členové výkonného
výboru ze své kapsy... Snad to v roce 2016 bude lepší.
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Mezinárodní mezigenerační učení vedoucích mládeže organizované Galénovým nadačním fondem.

Celostátní vzájemná velká výměna zkušeností pro
vedoucí spolků, klubů, organizací... se letos konala
v Chrudimi...
http://annojck.cz

Asociace NNO Jihočeského kraje

Galénův
nadační fond,
hnutí Březový lístek
Jiří Riki Řeháček(8),
Leskovická 2668,
390 05 Tábor
+420 728 511 557,
rehacek@outlook.cz,
www.brezovylistek.cz
ICM Tábor
Dr. Václav Pavlík (4),
Farského 887,
390 02 Tábor
+420 381 252 416,
info@icmtabor.cz,
www.icmtabor.cz

Centrum pro pomoc
dětem a mládeži, o.p.s.
Mgr. Vlastimil Kopeček(1),
381 01 Český Krumlov,
T. G. Masaryka 114
+420 380 713 042,
cpdm@icmck.cz,
www.cpdm.cz

Mesada o.s. Písek
Mgr. Tamara Křivánková,
Ph.D.
centrála Písek
Nábřeží 1.máje 2259,
397 01 Písek
tel.:382222246
www.mesada.eu
pobočka Jindřichův Hradec
Růžová 30/ll,
377 01 Jindřichův Hradec
tel.: 384321513
pobočka Vimperk
1. máje 74,
385 01  Vimperk
tel.: 388411718

METHA z.ú.
Jindřichův Hradec
Mgr. Božena Havlová,
Pravdova 837/II,
377 01 Jindřichův Hradec
tel.: 775 567 703–6
www.osmeta.cz

Baby club Šikulka
České Budějovice, z.s.
Richard Cirhan
Rudolfovská třída 634, 370
01 České Budějovice
tel.: 387312000
www.sikulka.com
Jihočeské centrum
pro zdravotně
postižené
a seniory o.p.s.
Mgr. Hanka Vlasáková, DiS.,
SNP 559,
383 01 Prachatice
+420 721 001 422,
reditelka@jczps.cz,
www.jczps..cz
KreBul, o.p.s.
Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS.,
Zlatá stezka 145,
383 01 Prachatice
+420 723 123 093,
krebul@krebul.cz,
www.krebul.cz

Humanitární pomoc
Ukrajině, z.s. Dříteň
Gabriela Stoyová
Dříteň 129, 373 51 Dříteň
tel.: 603109827,
721420575
www.humanitarni-pomoc-ukrajine-zs.cz

https://www.facebook.com/annojck/

ICOS
Český Krumlov, o.p.s.
Tomáš Zunt,
Náměstí Svornosti 2,
381 01 Český Krumlov
+420 380 712 202,
icos@krumlov.cz,
www.icos.krumlov.cz

Jihočeské centrum
rovných příležitostí
z. ú. Prachatice
Mgr. Hanka Vlasáková, DiS.,
SNP 559,
383 01 Prachatice
+420 721 001 422,
reditelka@jczps.cz,
www.jczps.cz

Jak se stát
členem

Jsme otevření všem
nestátním neziskovým
organizacím v Jihočeském kraji. které souhlasí
se stanovami a cíli spolku. Členství v Asociaci
NNO JČK vzniká na základě podané členské
přihlášky dnem schválení výkonným výborem.
Výkonný výbor rozhodne o členství na základě podané přihlášky na
svém nejbližším jednání
a v co nejkratší době po
rozhodnutí zašle zájemci o členství vyrozumění. Povinností členské
organizace je uhradit
členský příspěvek ve výši 200 Kč/rok.
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Realizovaná činnost ANNO JČK v roce 2015
Realizovaná činnost ANNO JČK v roce 2015

MÉDIA:
Aktualizace webových stránek: http://annojck.cz
Blog: http://annojihoceskykraj.blog.cz/ - nakonec byl
zrušen, protože podle členů zcela postačuje facebook
Zaktivizování Skype: anno-jck
Vytvoření sociální sítě: http://facebook.com/annojck
Pravidelné vydávání Občasníku - PDF, částečně tisk

CELOROČNĚ…
* zasedání Regionální
stálé konference pro území
Jihočeského kraje
* podíl na dokumentech
do Rady vlády pro NNO
a RSK Jihočeského kraje
* vzdělávání členů - semináře a setkání NS
* Valná hromada
* Výroční zpráva 2014
* nová registrace, strukturalizace
* aktivizace kanceláře
v Táboře, fundrasing
Sekce děti a mládež
* 17. dubna 2015 - EVROPSKÝ DEN INFORMACÍ 
PRO MLÁDEŽ V ICM
* 24.dubna 2015 - vyhlášení výsledků - 5. ročník
jihočeského krajského kola celorepublikové soutěže
školních novin a časopisů.
* květen 2015 - 8. ročník
konference - Volary a pochod smrti – Multikulturní
výchova v praxi - KreBul,
o.p.s. Prachatice
* 20. - 22.května 2015
- Bambi Soběslav - Tábor
- Chýnov - Planá nad Lužnicí - regionální přehlídka
dětských a mládežnických
a ve prospěch dětí a mláde-
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že působících organizací
sekce
* 21.- 23.říjen 2015 České Budějovice - Výstava
VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO
2015, www.vcb.cz
garantem expozice jihočeská ICM České Budějovice, Český Krumlov,
Prachatice, Tábor a poprvé
i Jindřichův Hradec
ZASEDÁNÍ REGIONÁLNÍ
STÁLÉ KONFERENCE
JIHOČESKÉHO KRAJE
Regionální stálá konference a zástupcem nestátních neziskových organizací v RSK je jmenovaný člen
Asociace NNO Jihočeského
kraje.
VZDĚLÁVÁNÍ
PRACOVNÍKŮV NNO
Vzdělávací cyklus Efektivní samostudium a další
vzdělávání pracovníků NS
v zájmu zvyšování jejich
kompetencí celkem tři celodenní semináře za podpory ANNO ČR a ve spolupráci s Jihočeským kraje
SPOLEČNÁ
PREZENTACE
PŘED ODBORNOU
I LAICKOU VEŘEJNOSTI,
MÉDII

A PODNIKATELSKÝM
SEKTOREM
* 30 dní pro neziskový
sektor výstava a prezentace NNO, členů ANNO JČK
* Vzdělání a řemeslo
2015 - 21. ročník prezentace školství všech úrovní,
výstaviště České Budějovice, 21 až 23. října 2015,
sekce děti a mládež
* Regionální přehlídky
a prezentace volnočasových aktivit dětských, mládežnických a ve prospěch
dětí a mládeže působících
organizací - květen 2015,
Českobudějovicko, Táborsko
INFORMAČNÍ
A PORADENSKÝ SERVIS
PRO Neziskovky
* Informační zpravodaj
ANNO JČK, měsíčník
* spravování a aktualizace webových stránek www.
annojck.cz
* blogu, který byl v průběhu roku zrušen pro nepotřebnost, protože členům stačí http://facebook.
com/annojck
ODBORNÁ ČINNOST
V RÁMCI PRACOVNÍCH
SKUPIN A AKTIVIT
Pracovní skupiny ANNO
JČK začaly diferencovaně
pracovat v oblastech sociální věci a zdravotnictví,
děti a mládež, ekologie,
životní prostředí, tělovýchova a sport, poradenství
a vzdělávání...
http://annojck.cz
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- zahájil intenzivní komunikaci v rámci neziskového sektoru (NS) Jihočeského kraje,
- za podpory ANNO ČR
a Jihočeského kraje realizoval vzdělávací semináře
pro zájemce z řad neziskovek Jihočeského kraje,
- za podpory Jihočeského kraje a ANNO JČK
realizoval v měsíci září a
říjnu 2015 setkání NS Jihočeského kraje a prezentaci jihočeských nestátních
neziskových
organizací
(NNO) v prostorách Krajského úřadu Jihočeského
kraje,
- zintenzivnil své aktivity
a ostatní činnosti v rámci
celé ANNO ČR,
- zpracoval a distribuoval nový propagační materiál ANNO JČK,
- zpracoval návrh nových
stanov ANNO JČK, jednacího řádu valné hromady
a výkonného výboru,
- zpracoval a předložil
návrh Dohody o vzájemné
spolupráci a partnerství
mezi Jihočeským krajem
a ANNO JČK,
- delegoval zástupce NS
Jihočeského kraje do Regionální stálé konference
pro území Jihočeského
kraje, který se pravidelně
účastní jejich zasedání,
- delegoval zástupce NS
Jihočeského kraje do Pracovní skupiny Vzdělávání

Regionální stálé konference pro území Jihočeského
kraje,
- zpracoval a distribuoval
Občasník, nový informační
zpravodaj ANNO JČK,
- členské organizace ANNO JČK pracující s dětmi a
mládeží a ve prospěch dětí
a mládeže připravili a organizovali například 5. ročník Jihočeského krajského
kola soutěže školních novin
a časopisů, regionální přehlídky volnočasových aktivit dětím a mládeže Bambi
2015, atd.,
- prezentoval NS Jihočeského kraje na veletrhu
Vzdělání a řemeslo České
Budějovice 2015
- zpracoval a průběžně
doplňuje Rámcový harmonogram aktivit ANNO JČK,
- zahájil tvorbu mezioborového adresáře neziskového sektoru Jihočeského
kraje
To vše doposud bez jakékoliv finanční podpory
Jihočeského kraje kromě
částečné finanční podpory
zahájení tvorby elektronické publikace Adresář vybraných NNO Jihočeského
kraje v závěru roku. Krajský
úřad Jihočeského kraje dále
poskytl zdarma prostory
pro konání setkání NNO Jihočeského kraje za účasti
více než 60 zástupců téměř
50 zastoupených nestátních neziskových organiza-

https://www.facebook.com/annojck/

Tajemník V. Pavlík.
cí Jihočeského kraje a pro
konání semináře v rámci
vzdělávacího cyklu pro management neziskového sektoru za účasti pětadvaceti
zájemců.
Veškeré další aktuální dění v ANNO JČK je doposud
finančně kryto z prostředků
členů či dobrovolnickými
aktivitami zejména výkonného výboru.
Výkonný výbor ANNO JČK
nejen těmito, ale i celou řadou dalších aktivit v roce
2015 naplňoval jeden z jeho
základních cílů - rozšíření
členské základny a podpora
aktivit členů asociace.
V současné době probíhají v souvislosti s tvorbou
krajské databáze NS jednání o vstupu nových členů, především krajských
střešních organizací (např.
Jihočeská krajská organizace České unie sportu, Sokolská župa jihočeská, Krasec,
o.s. – KRAjská Síť Environmentálních Center...).
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Práce výkonného výboru za rok 2015

Práce výkonného výboru za rok 2015

výroční zpráva 2015

Partneři ANNO JČK
Partneři ANNO JČK

Jihočeský kraj

Jihočeský kraj v samostatné působnosti pečuje
ve svém územním obvodu v souladu s místními
předpoklady a s místními
zvyklostmi o komplexní
rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, zejména
o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče, o uspokojování potřeby ochrany a rozvoje zdravých životních
podmínek, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy
a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.
Adresa:
Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu
1952/2, 370 76 České Budějovice,
www.kraj-jihocesky.cz,
www.facebook.com/kraj jihocesky

Bambi 2015 v Táboře.

Bambi 2015 v Soběslavi.

Asociace NNO ČR

Asociace nestátních neziskových organizací v České republice je nepodnikatelským zájmovým sdružením právnických osob, které bylo založeno v roce 2003.
Členy ANNO ČR jsou většinově krajské všeoborové asociace, oborová
sdružení i některé jednotlivé nestátní neziskové organizace. Asociace
nestátních neziskových organizací
Bambi 2015 v Chýnově.
v České republice sdružuje téměř
900 nestátních neziskových subjektů, prosazuje a obhajuje však společné zájmy a potřeby
celého neziskového sektoru a Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje je jejím členem.
Adresy:
* Asociace nestátních neziskových organizací v České republice, Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha,
http://anno-cr.cz/
* Asociace nestátních neziskových organizací JihoBambi 2015 v Plané nad
českého kraje, Farského 887, 390 02 Tábor,
Lužnicí.
www.annojck.cz, http://facebook.com/annojck
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Asociace NNO Jihočeského kraje

Vzdělávání
pracovníků NNO JČK
- možné témata - dle potřeb a zájmů neziskovek:
- příprava a realizace
odborných
seminářů
a workshopů pro NNO
v ihočeském kraji deset
aktivit
Dotační tituly JihočeskéhoDotační tituly Jihočeského kraje pro NNO a jak na
projekty, Finanční řízení v
NNO, Účetní uzávěrka a výroční zpráva v NNO, Právní úprava spolků, Právní
minimum pro NNO, Účetnictví a daň z příjmů NNO
za rok 2015 a novinky pro
rok 2016, Vedení účetnictví NNO a audit, DPH v
neziskové organizaci, Účetnictví a daně prakticky v
NNO 2016,
Vzdělávací cyklus Efektivní samostudium a další vzdělávání pracovníků

NNO v zájmu zvyšování
jejich kompetencí.
Společný projekt Asociace NNO Jihomoravského
kraje, Zlínského a Jihočeského kraje za podpory
Ministerstva pro místní
rozvoj a Jihočeského kraje
– legislativa a poradenství
Prezentace NNO JČK
na veřejnosti
- NGO Market Praha
- Bambi 2016 - přehlídky
aktivit dětských a mládežnických a ve prospěch dětí
a mládeže působících organizací
- 30 dní pro neziskový sektor - výstava a prezentace
NNO JČK
- Setkání jihočeských NNO
- Soutěž školních časopisů
a novin
- Vzdělání a řemeslo České
Budějovice
- CVVZ 2016 Jihlava
- Mezigenerační učení
- aktualizace elektronického mezioborového katalogu NNO v Jihočeském kraji
– celoročně
- zpracování a vydávání
informačního materiálu -

https://www.facebook.com/annojck/

Občasník NNO JČK – desetkrát ročně

Odborná činnost
- pracovní skupiny
- Regionální stálá konference pro území Jihočeského kraje
- Pracovní skupina Vzdělávání Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje
- Pracovní skupina Zaměstnanost
- Pracovní skupina cestovního ruchu
Publikační
a informační
činnost
* webové stránky http://
annojck.cz
* sociální síť http://facebook.com/annojck
* Občasník ANNO JČK
* Adresář neziskového sektoru v Jihočeském kraji
* Můj malý časopis
* Výroční zpráva
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Co připravuje ANNO JČK na rok 2016

Co připravuje ANNO JČK na rok 2016

výroční zpráva 2015

Publikace, skládačky...

Občasník

Občasník, periodika, skládačky...
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Asociace NNO Jihočeského kraje

webové stránky / sociální síť

Webové stránky / sociální síť

https://www.facebook.com/annojck/

17

výroční zpráva 2015

Fotoohlédnutí za činností ANNO JČK
Fotoohlédnutí za činností ANNO JČK

Základem jsou kvalitní
lektoři...
Setkání neziskového sektoru jižních Čech se opět
vydařilo....

A vždy si něco odnesou...

30 dní pro neziskový sektor - výstava činnosti v prostorech krajského úřadu v Českých Budějovicích.

Vyhodnocení soutěže školních časopisů a novin v prostorách krajského úřadu v Českých
Budějovicích.
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Asociace NNO Jihočeského kraje

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. (dále
jen JCRP z. ú.) je další organizací, kterou v roce 2014
založila Národní rada osob se zdravotním postižením
a jejíž cílem je poskytování sociálních, vzdělávacích a
informačních služeb nejen pro osoby se zdravotním
postižením a seniory, ale i pro veřejnost např. pro zaměstnavatele nebo další neziskové organizace.
Pracoviště JCRP z. ú. se
nacházejí ve třech bývalých okresních městech,
a to v Písku, Prachaticích
a Strakonicích.

Informace
o organizaci

sídlo: SNP 559, 383 01
Prachatice, mobil ředitelka: 721 001 422, e-mail:
reditelka@jczps.cz
číslo účtu:
2300722637/2010
Fio banka
webové stránky:
www.jczps.cz
– sekce Jihočeské centrum rovných příležitostí

Poskytované služby

Poskytujeme
poradenství
ohledně zaměstnávání
osob se zdravotním postižením na volném i chráněném trhu práce používání
kompenzačních pomůcek

Organizujeme:

vzdělávací akce pro seniory, osoby se zdravotním
postižením a další skupiny
obyvatel – Setkání nad

klubíčkem, Vyměň si recept
informační akce a workshopy pro děti, mládež
i širokou veřejnost – v roce 2015 Graffiti jam pro
děti a mládež v Prachaticích

Zřídili jsme:

Sběrné místo
nepeněžitých sbírek
soustřeďuje sběr humanitárních a charitativních
materiálních sbírek pro
fyzické i právnické osoby
nejen z jihočeského kraje,
ale i z celé ČR a jednu mezinárodní sbírku
sbírá víčka (PET i kovová) pro slečnu se zdravotním postižením, nepotřebné kompenzační pomůcky
pro fyzické osoby i půj-

https://www.facebook.com/annojck/

čovny pomůcek, pletené
oblečení pro nedonošená
miminka do nemocnic,
upletené čepice, návleky 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 látky pro prachatický
útulek pro psy, zvonečky
a pohledy pro děti se zdravotním postižením, igelitové tašky a sáčky pro dobročinný obchůdek…
Půjčujeme
kompenzační pomůcky
pro osoby se zdravotním
postižením či omezením:
každá z našich půjčoven má k dispozici tyto
kompenzační pomůcky:
mechanické vozíky, chodítka, elektricky polohovatelná lůžka, toaletní židle
a vozíky, nástavec na WC,
sedačky na vanu, a mnoho
dalších.

Přijímáme dobrovolníky:

JCRP z. ú. aktivně funguje jako přijímající organizace dobrovolníků
téměř ve všech věkových
kategoriích (studenti, dospělé osoby i senioři) pro
realizaci doplňkových ak19

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.

výroční zpráva 2015

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s.
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s.

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. (dále jen JCZPS o. p. s.) je obecně prospěšnou společností, která poskytuje na sedmi pracovištích po celém Jihočeském kraji registrované sociální i
doprovodné služby pro osoby se zdravotním postižením, seniory a jejich rodiny.
Pracoviště JCZPS o. p. s.
se nacházejí v bývalých
okresních městech a to
v Českých Budějovicích,
Českém Kru- mlově, Jindřichově Hradci, Písku,
Prachaticích, Strakonicích a Táboře.

Informace
o organizaci
sídlo: SNP 559, 383 01
Prachatice, mobil ředitelka: 721 001 422, e-mail:
reditelka@jczps.cz
číslo účtu:
2700487189/2010
Fio banka
webové stránky:
www.jczps.cz

Poskytované služby
JCZPS o. p. s. poskytuje pro osoby se zdravotním
postižením a seniory tři registrované sociální služby
(odborné sociální poradenství – Poradny pro osoby
se zdravotním postižením,
seniory a jejich rodinné
příslušníky a Poradenství
pro osoby se sluchovým postižením v Č. Budějovicích,
osobní asistenci na území
měst Strakonice a České
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Kolektiv JCZPS.
Budějovice a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
v Českých Budějovicích
– arteterapie, tvořivé dílny,
kurzy odezírání, kroužek
společenských her atd.).

Nabízíme

mnoho dalších
doplňkových služeb
a činností:
půjčování kompenzačních pomůcek – vozíky, chodítka, toaletní
židle, polohovací postele,
nástavec na WC, schodolezy, motomedy a mnoho
dalších
prodej drobného příslušenství k naslouchadlům (baterie, hadičky,
hříbky, čistící prostředky)
čištění ušních tvarovek ultrazvukovou čistič-

kou, vyčištění a seřízení
naslouchadel
vzdělávací a volnočasové aktivity – Kurzy
PC, výuka cizích jazyků
zdarma
vydáváme
euroklíče pro držitele
průkazu TP, ZTP a ZTP/P,
diabetiky, stomiky, onkologické pacienty, osoby trpící
roztroušenou sklerózou,
Parkinsonovou chorobou,
nespecifickými střevními
záněty (Crohnova choroba
a ulcerózní kolitida) a močovými dysfunkcemi
v Prachaticích provozujeme Dobročinný obchůdek – motto obchůdku
„Váš dar či nákup je forma
pomoci druhým“.
JCZPS o.p.s. je přijímající
dobrovolnickou organizací. V roce 2015 u nás
pracovalo 14 dobrovolníků.
Naše velké poděkování patří sponzorům, donátorům,
veřejným institucím, spolupracujícím organizacím,
pracovníkům, dobrovolníkům, externím odborníkům,
lektorům, hostům a účastníkům našich akcí, uživatelům
a klientům našich služeb.
Každé spolupráce si vážíme
a je pro nás motivujícím faktorem do další činnosti.
http://annojck.cz

Asociace NNO Jihočeského kraje

Hnutí Březový lístek je volným hnutím - společenstvím lidí zastřešeným
Galénovým nadačním fondem, který
naplňuje a prohlubuje vize Jana Šimáně – Galéna o Přátelství rozrůzněných.
H n u t í není právním nástupcem
Březového GN, ale ve všem navazuje
lístku HBL) je dobrovol- na její účel.
ným, neoficiálním a volHistorie BL
ným hnutím - společenV padesátých a šedesástvím lidí, kteří vytvářejí
dětem a mládeži podmínky tých letech minulého století,
pro volnočasové aktivity kdy byla v naší republice začinnost skautských
a svým svěřencům vštěpu- kázána
a dalších organizací, řají a upevňují přesvědčení, da nadšenců byla aktivní
že jedním z nejdůležitěj- v mikrokolektivech, které
ších prvků života je pevné, se semkli kolem redakcí
chápavé a tolerantní přá- časopisů, například to byly
telství. Právě propagátoři čtenářské kluby Mladého
BL rozšiřují Přátelství hlasatele, později Raketové
rozrůzněných přes po- posádky ABC. Na přelomu
myslné hranice působnosti června a července 1965
jednotlivých společenství. v Prachovských skalách vše
- byly předány první
HBL je ve všech okresech začalo
udělovací listy na papíru,
a krajích České republiky. kůži, březové kůře nebo na
V Jihočeském kraji za py- sušeném březovém lístku.
ramidu nositelů BL je styč- Na oceněních se objevoným činovníkem GNF a ko- val stále častěji symbol BL.
ordinátorem HBL Jiří Riki V období Pražského jara se
už zrodily odznaky. Ty se
Řeháček z Tábora.
rozšířily po celém tehdejČeskoslovensku, pyšnili
Infomace o organizaci ším
se jimi členové Raketových
Předchůdcem Galénova posádek, Hlídek přírody,
klubů, Turistických
nadačního fondu (GNF) je Dívčích
rozvědek, ostravského odGalénova nadace (GN), kte- dílu BVÚ, Modré stovky,
rá vznikla z popudu Jana Kruhu optimistických rodin,
Šimáně - Galéna a hospo- Otevřeného kruhu a dalších
dařila především s penězi, organizací i společenství
které do ní vložil Jan Šimá- mimo ně. Odznaky byly po
ně a lidí kolem něj. V polo- opětovném zákazu Junáka
vině ledna 2005 se GN pře- a ostatních nepionýrských
tvořila na GNF, který sice organizací zakázány. Vše

https://www.facebook.com/annojck/

Jiří Riki Řeháček(8)
opět legálně ožilo až po
roce 1989. Hnutí Březový
lístek se opět zlegalizovalo,
vytvořila se Galénova nadace, která měla jediný úkol,
a to podporovat všechny
formy 5pé, Foglarových žlutých kvítků, Míst přátelství...
a Březových lístků. Dnes je
kolem 30 tisíc nositelů Březového lístku, registrováno
v české pyramidě přes sedm
tisíc a v jižních Čechách kolem 500 nositelů. Březové
lístky je poděkování jednotlivci od ostatních nositelů,
kteří jsou kolem něj. Má
však jasná a nezaměnitelná pravidla udělování, které je potřeba při udělování
dodržovat, za které odpovídají tzv. strážci pyramid.
Nakonec v roce 1993 bylo
dosavadních 12 stupňů BL
(9 základní řady a 3 olympijských) rozšířeno o Čestný.
Kontaktní osoba v JČK:
Jiří Riki Řeháček,
+420 728 511 557,
rehacek@outlook.cz
Webové stránky:
www.brezovylistek.cz
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Hnutí Březový lísteka a GN - Galénův nadační fond

Hnutí Březový lístek a GN - Galénův nadační fond
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Informační centrum pro mládež Tábor, z.s.
ICM Tábor, z.s.

Sídlo: Farského887,
390 02 Tábor,
tel.: 381 252 416, 607 036 121
www.icmtabor.cz
vzdělávacích, informačně
poradenských a konzultačních služeb. Vytváří
prostor pro komunikaci
a partnerství nestátních
neziskových
organizací
s ostatními společenskými
subjekty.

Poskytované
služby

Dr. Václav Pavlík

Účel spolku

Účelem spolku je všestranná podpora a hájení
zájmů, potřeb a práv dětí
a mládeže v oblasti poskytování a zprostředkování
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Portfolium služeb, aktivit
a činností spolku je vhledem
k jeho dlouhodobému působení velmi široké a pestré.
Ve svém obsahu k nejfrekventovanějším oblastem činnosti patří zejména oblast
vzdělávání, zaměstnanosti
a podpory či realizace aktivit
a činností v rámci evropských

systémů, programů či projektů.
Spolek dlouhodobě provozuje Otevřený klub, jehož prostřednictvím jsou realizovány
či podporovány vzdělávací
a volnočasové aktivity, například Bambi, přednášky, semináře, workshopy, prezentace,
atd. Nedílnou součástí aktivit
spolku je i vydavatelská a publikační činnost ve spolupráci s Informačními centry pro
mládež v Jihočeském kraji,
Asociací pro podporu rozvoje
informačních center pro mládež v České republice a Asociací nestátních neziskových
organizací Jihočeského kraje.
Nejbližším
zahraničním
partnerem spolku je Združenie informačně poradenských
centier mladých v Slovenskej
republike.
Spolek dlouhodobě podporuje a spolupracuje i s redakcemi školních novin a časopisů v Jihočeském kraji.
Prostřednictvím
Střediska
služeb poskytuje spolek všem
zájemcům v nekomerčním
způsobem služby tzv. „office
servisu“ (veřejnou kopírovací
služba do formátu A3, veřejný
přístup na internet, veřejnou
faxovou službu, psaní a tisk
na PC, scanování a zálohování
dat, laminování, kroužkovou
vazbu, atd. V rámci tohoto
střediska působí více než 15
let i prodejní místo mezinárodních identifikačních a slevových karet pro děti, mládež
a pracovníky s mládeží.

http://annojck.cz
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Sídlo: Pravdova 837/II,
Jindřichův Hradec
tel.: 775 567 703–6
www.osmeta.cz

Účel ústavu

Metha je zapsaný ústav
v okrese Jindřichův Hradec, který pomáhá lidem,
kteří se dostali do tíživé
životní situace v důsledku
zneužívání návykových látek nebo závislosti na nich.
Vyvíjí preventivní činnost
pro děti a mládež v oblasti rizikového chování, pořádá osvětově vzdělávací
programy pro žáky a studenty, jejich rodiče a pedagogy.

Poskytované
služby

Terénní práce
v rodinách
Pomoc rodinám, které
jsou dlouhodobě v krizových životních situacích,
které nedokážou sami řešit, a mohlo by dojít k riziku ohrožení vývoje dítěte nebo jeho umístění do
ústavních zařízení.

* Poradenství
a pomoc při péči
a výchově dítěte
(zdravotní, vzdělávací,
výchovné styly v rodině,
sourozenecké a partnerské vztahy, příbuzenské
vztahy a vztahy s okolím)
* Poradenství
k zabezpečení rodiny
(sociální poradenství,
dávky sociální podpory
a zaměstnání)
* Poradenství
a pomoc při jednání
s úřady,
soukromými subjekty
* Pomoc rodinám
při zapojení
do místních komunit
* Materiální pomoc
(šatník, drobné zařízení
do domácnosti)
* Adiktologické
poradenství
Cílem adiktologického
poradenství je podpo-

https://www.facebook.com/annojck/

ra a motivace klientů ke
změně jejich dosavadního životního stylu a snaha o znovu zapojení do
běžného života, zlepšení
sociálního,
zdravotního
a psychického stavu osob
ohrožených závislostí, rozvoj a podpora sociálních
kompetencí klientů.
Pro koho je služba
vhodná:
Závislosti na návykových
látkách - alkohol, léčiva,
ilegální návykové látky
Poskytujeme:
* Primární prevenci
* Poradenství
* Krizovou intervenci
BEZPLATNÝ ANONYMNÍ
Terénní program
Poradenství v oblasti
drogové problematiky
Výměna použitých stříkaček za čisté - filtry, vody,
desinfekce, náplasti…
Pomoc při jednání s úřady, bydlením…
Testy na infekční choroby - HIV, žloutenky, syfilis…
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Humanitární pomoc Ukrajině, z.s. Dříteň
Humanitární pomoc Ukrajině, z.s. Dříteň

Sídlo: Dříteň 129, 373 51 Dříteň
tel.: 603109827, 721420575
www.humanitarni-pomoc-ukrajine-zs.cz
I vy můžete pomáhat
společně s námi. Uvítáme jakoukoliv materiálJsme nestátní nezisko- ní nebo finanční pomoc.
* pro děti: školní potřeby,
vá organizace. Pomáháme
materiální a finanční po- hračky, výtvarní potřeby,
mocí v obcích a městech oděvy
* ostatní: oděvy, hygieve válečné oblasti v zóně
nické
potřeby, čistící a desbojů na východě Ukrajiny.
Pomáháme dětem a seni- infekční prostředky, spací
orům ve frontových měs- pytle, deky, ložní prádlo,
tech a obcích v zóně půso- ručníky, zdravotnický materiál, autolékárničky
bení sil NATO.
(Oblečení a hračky mo-

Účel spolku

Poskytované
služby

hou být použité, ale prosím
nepoškozené.)
Finanční pomoc:
6432 0 6432 / 500

POMÁHEJME
MÁ TO SMYSL
INFO: 603 109 827

e-mail: humanitarnipomocukrajine@seznam.cz
Spolupracujeme:
* Ukrajinsko-evropská perspektiva (CZ)
* Dobročinný fond Dobrovolnického ukrajinského
sboru PS (UA)
* Asociace JAVORYNA (UA)

Pořádáme hmotné a finanční sbírky. Přijímáme
jakoukoliv materiální pomoc - oděvy, hračky pro
děti, školní potřeby, zdravotnický materiál atd.
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* Volné plavání
* Pohybové hry a tanečky
pro malé děti - Hry jsou rozděleny pro chlapce, pro dívky nebo
jsou lekce smíšené.
* Masáže dětí
* Kurzy masáží dětí
* Tvoření pro děti
Podpora a rozvoj sportovních, kulturních a společenských
* Výuka anglického jazyka
aktivit rodičů, dětí a mládeže zejména v oblasti rekreačních
* Dětská zumba
a závodních plaveckých sportů dětí a mládeže, cvičení dětí
* Příměstské tábory
a rodičů a výchovně vzdělávacích a volnočasových činností dětí a mládeže i celých rodin. Vytváření podmínek pro
Aktivity pro rodiče
aktivní a smysluplné trávení volného času dětí a mládeže,
* Cvičení pro dospělé
a to organizovaně i neorganizovaně. Zvyšování dostupnosti
* Cvičení pilates, jóga, zumpohybových aktivit, zajišťování pestré nabídky zájmových ba apod. pro dospělé
činností pro všechny věkové kategorie, a tím i zlepšování
* Vzdělávací kurzy pro doživotního stylu a zdraví společnosti. Vytváření veřejného spělé - před začátkem podnikáprostoru pro vzájemné setkávání členů i zájemců z řad ve- ní a před nástupem do zaměstřejnosti, pro jejich komunikaci a vzdělávání.
nání, péče o dítě, zdravý životní
styl, výživu apod.).
* Hlídání dětí
Sídlo: Rudolfovská třída 634,
370 01 České Budějovice
tel.: 387312000
www.sikulka.com

Účel spolku

Poskytované služby
a činnosti

Aktivity pro děti
a mládež (6 – 26 let)
* Plavání dětí s rodiči- Pro
děti, které si ještě nejsou ve vodě úplně jisté a potřebují pomoci od svého rodiče.
* Plavání dětí bez rodičů
- Pro děti, které se již nebojí
v hlubším bazénu.
* Potápění dětí
* Závodní plavání dětí
* Synchronizované plavání
dětí (akvabelky) - Aktivní účast
na závodech a soutěžích.
* Volné plavání
* Pohybové hry a tanečky Hry jsou rozděleny pro chlapce,

pro dívky a smíšené.
* Tvoření pro děti - Výtvarný
kroužek i za pomoci rodičů.
* Výuka anglického jazyka Děti jsou rozděleny do několika
skupin dle věku a pokročilosti
* Dětská zumba
* Příměstské tábory
Aktivity pro
přeškolní
a malé děti
(6 měsíců - 6 let)
* Plavání dětí ve vaničce Pro děti do 6 měsíců věku.
* Plavání dětí s rodiči - Pro
rodiče s dětmi od 6 měsíců věku.

https://www.facebook.com/annojck/

Aktivity pro
širokou veřejnost
* Baby školička - Krátkodobé
i celodenní hlídání dětí - školička je zaměřená především na
pohyb, aktivitu a zdravý životní
styl.
* Solno-jodová jeskyně
* Péče o tělo - masážní salon.
* Kavárna – restaurace
* Stylová kavárna
* Herny pro děti - Venkovní
– uzavřená zahrada s trampolínou, kolotočem, houpačkami,
houpadly, skluzavkou a domečkem pro děti. Pískoviště s hračkami. Vnitřní - prolézačky, tunely a skluzavky - nevšední krtčí
prolézačka pod zemí, hernička
s kobercem pro nejmenší.
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Mesada z.s., centrála Písek - Jindřichův Hradec - Vimperk
Mesada z.s., centrála Písek - Jindřichův Hradec - Vimperk

Sídlo:
centrála Písek
Nábřeží 1.máje 2259, 397 01 Písek
tel.:382222246
www.mesada.eu
pobočka Jindřichův Hradec
Růžová 30/ll,
377 01 Jindřichův Hradec
tel.: 384321513
pobočka Vimperk
1. máje 74, 385 01  Vimperk
tel.: 388411718

Účel spolku

Posláním a cílem MESADY je respektovat a prosazovat práva lidí s handicapem a podporovat je při
integraci do společnosti.

Poskytované
služby

Sociální
rehabilitace
Činnosti zaměřené na
nácvik potřebných dovedností osoby se zdravotním postižením směřující
k dosažení samostatnosti
a soběstačnosti v nejvyšší
možné míře s ohledem na
její dlouhodobě nepříznivý
zdravotní stav.
Osobní asistence
Terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku, chronické-
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ho onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž
situace vyžaduje pomoc
jiné fyzické osoby.
Sociálně aktivizační
služby pro seniory
a osoby
se zdravotním
postižením
Služba je určena seniorům, kteří nejsou natolik
aktivní, aby uspokojili své
sociální potřeby. Uživatelé

si prostřednictvím služby
zdokonalují či obnovují
různé praktické dovednosti, získávají nové znalosti,
zlepšují fyzickou a sychickou kondici, zůstávají
v kontaktu se svými vrstevníky a v neposlední řadě hledají pomoc s řešením
své životní situace
Pracovní
rehabilitace
MESADA nabízí pomoc
osobám se zdravotním postižením při podání žádosti o pracovní rehabilitaci
na příslušný úřad práce.
Poradenská
činnost
Činnost se zaměřuje na
„objevení“ osobnostních
předpokladů, schopností
a dovedností pro získání
zaměstnání formou intenzivních individuálních konzultací a za předpokladu
aktivního přístupu klienta.

http://annojck.cz
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Účel společnosti

Zvyšovat kvalitu života
obyvatel regionu a dostupnost sociálních a návazných služeb…

Poskytované
služby

* Osobní asistence
pro osoby se zdravotním postižením (od 1 roku věku) a seniory se sníženou soběstačností
* Terénní
sociální služba,
jejímž posláním je pomáhat
těmto lidem při činnostech,
které nemůžou vykonávat samostatně, snažíme se rozvíjet
jejich schopnosti a samostatnost
a umožnit jim tak naplnit jejich
životní potřeby, a tím žít plnohodnotným způsobem života
v přirozeném prostředí - tedy
nejčastěji doma.
* Bezplatné
právní poradenství
Poskytování základního a odborného sociálního a právního
poradenství v oblastech dluhové a spotřebitelské problematiky, rodinného, pracovního,
občanského a správního práva.
Poradna je bezplatná a funguje

Sídlo: 5. Května 251,
381 01 Český Krumlov
Tel.: 380 712 202
www.icos.krumlov.cz
na Českokrumlovsku. Pobočky
má v Kaplici a ve Větřní a na
Trhosvinensku s pobočkami
v Trhových Svinech a Nových
Hradech.
* Dobrovolnické
centrum 
Český Krumlov
Dobrovolníci
pomáhají
v rámci přijímajících organizací (domovy pro seniory, dětský domov, rodinné centrum
ad.), nebo u individuálních
klientů (starší osoby v domácnosti, doučování dětí, osoby
s postižením ad.). Pomoc bývá
dlouhodobá a pravidelná, ale
i jednorázová v rámci krátkodobých příležitostí.
* Rodinné centrum
Krumlík 
Hlídání dětí v rodinném centru, hlídání dětí v domácnostech,
příměstské tábory, herna, kavárnička, cvičeníčka pro rodiče
s dětmi, pravidelné kroužky…
* Podpora rodina
a dětí v ohrožení
Poradenství - individuální,
psychologické, rodinné /včetně
terapie/, právní
* Agentura práce
pro invalidní
zájemce
Činnost agentury práce je
zaměřena na zprostředkování
práce zejména znevýhodněným
lidem, invalidním zájemcům.

https://www.facebook.com/annojck/

* Terénní práce
v rodinách
* Asistované
kontakty
a předávání
* Mediace
* Probační a další
preventivní
programy
Alternativní program probační program „Právo pro každý den“, který pomáhá mladým
lidem ve věku 15 - 18 let (či
věku blízkém), kteří se dostali do střetu se zákonem, získat
potřebné sociální dovednosti
a kompetence.
* Vzdělávací akce
pro odbornou
veřejnost
Vzdělávací akce jak pro odbornou veřejnost, tak pro širší
veřejnost, uživatele našich služeb. V obsahu zejména vzdělávací akce v oblasti sociálních
služeb určené zejména poskytovatelům služeb a vzdělávací akce
v oblasti projektového managementu.
* Poradenství
a konzultace
v oblasti
strategického
a komunitního
rozvoje
Zajišťujeme a nabízíme služby
a pomoc se strategickým a komunitním plánování s důrazem
na sociální oblast obcím, neziskovým organizacím i dalším
institucím.
www.icos.krumlov.cz
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CPDM, o.p.s. Český Krumlov
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov

Sídlo: T. G. Masaryka 114,
381 01 Český Krumlov
Tel.: 380712427
www.cpdm.cz

Účel společnosti

CPDM, o.p.s. bylo založeno
městem Český Krumlov v roce 1997. Jeho hlavní činností
jsou aktivity pro děti a mládež
v oblasti primární a sekundární
prevence společensky patologických jevů, informační a poradenské činnosti pro pedagogickou,
rodičovskou a další veřejnost.
Realizuje školení, kurzy,
přednášky a kulturně výchovné projekty, působí na poli mezinárodních aktivit a zabývá
se problematikou zájmových
a volnočasových oblastí. Další
aktivitou je podpora a pomoc
znevýhodněným dětem, mládeži a organizacím, které se touto
problematikou zabývají. CPDM,
o.p.s se podílí na rozvoji občanského sektoru v regionu.

Poskytované
služby

Informační centrum
pro mládež (ICM)
Vedle pravidelné denní informační a poradenské činnosti, (celkem 37 hodin týdně), se
podařilo zvládat střednědobé
a krátkodobé vzdělávací projekty pro děti a mládež, žáky a studenty. Loni to byly především
projekty Multikultura aneb Společně proti předsudkům, Kam
co patří, Cestování trochu jinak,
Ulicemi Krumlovanebo letní tá-
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bor Prázdniny v pohybu... Uživatelům všech služeb a aktivit
ICM ČK bylo poskytnuto osobně,
prostřednictvím webových stránek, seminářů, besed, workshopů, kurzů, po telefonu, mailem,
poštou, bulletinem CPDM, o.p.s.,
Časákem ICM a Zpravodajem
Krumlov.cz celkem 82.326 informací a informačních a poradenských služeb.
Nízkoprahové
a volnočasové
zařízení Bouda
(NZDM Bouda)
NZDM Bouda poskytuje ambulantní a terénní služby dětem
a mládeži ve věku od 6 do 26 let,
jež jsou ohroženy společensky
nežádoucími jevy, žijí v sociálně vyloučených lokalitách, jsou
ohroženy rizikovým způsobem
života svého okolí apod.
Loni zařízení realizovalo například multikulturní festival Cihelna – Vystupovat, Sochy a děti
a Výtvarný podzim v Boudě, regionální filmový festival Jeden
svět, Kurz animovaného filmu,
prázdninové programy V Boudě
proti nudě, letní tábor Pod Kletí
s dětmi z Větřní a další aktivity.
V rámci pravidelné činnosti vykazujeme 7.273 kontaktů z řad
dětí a mládeže. Nepravidelných
jednorázových aktivit v klubu
a mimo něj se zúčastnilo 2.585
účastníků (diváků).
Ve Větřní pak vykazujeme od
ledna do června 540 kontaktů.
STREETWORK
Terénní program Streetwork

pro města Český Krumlov a Kaplice a terénní program Viktorie
v roce 2015 řešil vyhledávání
nových klientů, poskytoval odborné harm reduction služby,
individuální poradenství, testování na infekční onemocnění,
realizoval úkony sociální práce
a monitoroval a mapoval všechna místa, kde terénní program
v současnosti působí.
Internetové Rádio ICM
a hudební studio
Oba sesterské projekty, které zahájily svoji činnosti v roce
2005, loni čekaly na oživení.
Rádio nevysílalo pravidelně
a studio sloužilo jako nahrávací studio pro mladé hudebníky
z okolí klubu Bouda. Důvodem
pravidelného nefungování rádia
byl hlavně přetrvávající personální nedostatek. V roce 2015 se
Rádio ICM snažilo o rozvoj mediální gramotnosti mládeže, a to
především v projektech Mládež
a média a Přeshraniční spolupráce mládeže.
Ostatní projekty CPDM,
* Mezinárodní projekty dětí
a mládeže * Mezinárodní výměna mládeže Common Heritage
– Common Future (Rumunsko,
Bukurešť) * Vzdělávací kurz
Youth voice social support (Lotyšsko, Liepaja) * Filmový projekt To be continued… (Maďarsko, Budapešť) * Mezinárodní
vzdělávací kurs Inclusion Mixer
(ČR) * Mezinárodní mediálně–
umělecký projekt (ČR) * Mezinárodní tréninkový kurz Power of
Kinesthetic learning (Slovinsko,
Slovenj Gradec) * Letní tábor
Čeřín 2015 Prázdniny v pohybu * Letní tábor s dětmi z obce
Větřní.
http://annojck.cz
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Sídlo: Zlatá stezka 145,
383 01 Prachatice,
Tel.: 388 424 196,
E-mail: krebul@krebul.cz
Web: www.oskrebul.cz
KreBul, o.p.s. nabízí
služby pro děti, mládež,
dospělé i seniory od volnočasových aktivit, přes
poradenství, vzdělávání,
poskytování informací
a poradenství výživy a životní stylu.
Realizuje pět projektových pracovišť – Informační centrum pro mládež, Občanskou poradnu
(v Prachaticích a Vimperku), Dobrovolnické
centrum, SeniorPoint,
Food.Body.Life (poradna
zdravého životního stylu
a výživy).
Naší snahou je pomáhat druhým zorientovat
se v jejich životní situaci
a omoci jim zorientovat
se v možnostech řešení,
které jejich situace nabízí.
Zároveň se snažíme vést
cílové skupiny (od dětí až
po seniory, lidi s postižením) k vlastní aktivitě, a to
prostřednictvím volnočasových, vzdělávacích a jiných aktivit. Zaměřujeme
se na prožitkovou formu
práce, ve které jsou účastníci aktivně zapojeni do
dění. Při všech aktivitách
využíváme naše dobrovol-

níky. Jako dobrovolnické
centrum pak vysíláme
dobrovolníky i do dalších
institucí a zařízení nejen
ve městě Prachatice. Věnujeme se také otázkám
multikulturní
výchovy
a holocaustu, kdy v rámci

https://www.facebook.com/annojck/

tématu nabízíme besedy,
přednášky, semináře, setkání s pamětníky holocaustu, poznávací cesty do
koncentračních táborů,
konferenci apod. Naše aktivity jsou otevřeny všem,
a to bez rozdílu věku, či
zdravotního stavu.
V letech 2012 – 2014 se
nám podařilo zrekonstruovat sídlo naší organizace
a vybudovat zde bezbariérový vchod, bezbariérové
wc a sprchu.
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