září 2016
08/2016

ZDARMA * Asociace NNO JČK byla založená v roce 2010 * II. ročník * Ze života ANNO JČK a anno ČR * pozvánky * přihláška

Podzim... nevadí, jedeme na plný plyn

Už je tady podzim. Přišlo slunné, barevné, ale i deštivé
období, že bychom ven ani psa nevyhnali. Děti a studenti zahájili školní rok. Světlo a tma budou ještě nějakou
chvíli v rovnováze, postupně bude tmy ale přibývat. Přiletí havrani, kterým mnozí říkají ruské vlaštovky, i když
v některých místech u nás jsou celý rok.
Prostě nadešel čas, kdy se příroda Nyní nás čeká
zklidňuje. Ukládá se k delšímu, zimní- plnění toho,
mu, odpočinku. My si to však nemů- co jsme si
žeme dovolit. Sice nostalgicky vzpomí- předscevzali
náme na letní tábory, dovolené, ale my na tohle obdostále jedeme na plné obrátky. Neziskov- bí. A je toho fakt hodně, máme se na co
ky prostě nikdy nespí. Nemohou, jsou těšit. Osobně jsem rád, že naše asociaaktivní celý rok, a tak i my pokračujeme ce je konečně slyšet a ostatní ji začínají
ve svých plánech, stále máme velké vize, respektovat. Za to patří všem členům
ze kterých nechceme ustoupit. Víme, že a příznivcům velký dík.
za chvíli nás bude čekat hodnocení leVíce je nejen v tomto čísle ale i na
tošního roku, který se nám docela vy- našich webových stránkách a na facedařil, ale to nechme na pozdější dobu. booku.		
Jiří Riki Řeháček,
předseda ANNO JČK

kreslený humor

„Poslyšte, náš drahý a milý pane
kandidáte, když vás zvolíme za hejtmana, co nám můžete zaručit?“

„Milý pane, tazateli z jihočeského
neziskového sektoru, zaručit nemůžu
zhola nic, ale slíbit
vám můžu všechno. A co já vám
slíbím, to nikdo nemůže splnit.“

krátce

* ČEKAJÍ NÁS Krajské volby, KTERÉ se budou konat
V  PÁTEK 7. a V SOBOTU 8. října 2016, A TAK ZVAŽUJME KDO
PODPOŘÍ NEZISKOVKY...
* 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 republiky, protože tento mediavíkend je určen
Jihočechům.
* V září bude Konference k sociálnímu bydlení, kterou by
měla zastřešit Asociace NNO ČR.
* Na podzim připravuje Asociace NNO
ČR anketu Osobnost neziskového sektoru, a tak přijímáme
do konce září 2016 nominace a nemusí jít
jen o osobnosti z naší asociace, ale z celých jižních Čech.
* Na říjen se chystá Společná konference
se Zastoupením EK v České republice
Nové výzvy pro občanskou
společnost.
* Asociace nestátních neziskových
organizací České republiky zve na odbornou konferenci k sociálnímu bydlení Co je cílem sociálního
bydlení? Pohled jednotlivých aktérů. Konference proběhne v úterý 27. září, 9.00 až 17.00 hodin
ve velké zasedací síni Nové radnice,
Mariánské náměstí 2, Praha 1.

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

aktuálně

z kanceláře...
Vážení přátelé, připomínám, že 3. zasedání Pracovní
skupiny Vzdělávání se uskuteční dne 9.září 2016 od 9 hodin v sídle Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Dále se koná 5. zasedání Regionální stálé konference
pro území Jihočeského kraje, která se uskuteční 19.září
2016 v sídle Krajského úřadu Jihočeského kraje. Ve svém
jednání se bude mimo jiné zabývat Aktualizací Statutu
a Jednacího řádu Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje, Aktualizací Regionálního akčního
plánu Jihočeského kraje, Informacemi o činnosti Pracovní skupiny Vzdělávání a schválení Prioritizace potřeb
v území v rámci zpracování Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání či Informacemi k realizaci projektu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji“. http://rsk.kraj-jihocesky.cz/
Václav Pavlík, tajemník a vedoucí kanceláře

upozorňujeme

Už v novém

TÁBOR - Jihočeské centrum pro
zdravotně postižené a seniory, o.p.s.,
pracoviště Tábor se přestěhovalo do
nových prostorů. Už od 1. září 2016 najdete poradnu pro osoby se zdravotním
postižením a seniory společně s půjčovnou kompenzačních pomůcek v budově
Společenského centra Univerzita v Táboře, ul. Vančurova 2904 (naproti hotelu
Palcát).

Seminář
Asociace nestátních neziskových
organizací
Ji ho č e ského
kraje ve spolupráci s Asociací nestátních neziskových organizací
Jihomoravského kraje si dovoluje
pozvat zástupce organizací neziskového sektoru na seminář Účetnictví
v neziskových organizacích. Seminář se uskuteční ve středu 5.října
2016 od 10 hodin v sídle Krajského úřadu Jihočeského kraje. Lektor
Dagmar Štěpánová. V Obsahu semináře Obecné vztahy spolků a účetnictví, české účetní standardy, účetní
doklady a jejich význam, účetní knihy, účtový rozvrh, účetní uzávěrka,
nejčastější chyby v účetnictví, aktuality v účetnictví a daních 2016…
Více informací www.annojck.cz.

výzva

Dispoziční fond

Odborná
konference
k sociálnímu
bydlení s názvem Co je cílem sociálního bydlení? Pohled jednotlivých
aktérů.
Konference se bude konat v úterý 27. září 2016 od 09 do 17 hodin
ve velké zasedací síni Nové radnice, Mariánské náměstí 2, Praha
1. Cílem konference je jak reflexe
současného stavu přípravy zákona
o sociálním bydlení, jehož zpracování má v gesci Ministerstvo
práce a sociálních věcí, tak tvorba prostoru pro jednotlivé aktéry,
kterých se tato zákonná norma
týká.
Konferenci pořádá Asociace nestátních neziskových organizací
ČR ve spolupráci s Ministerstvem
práce a sociálních věcí a Magistrátem hlavního města Praha.
Více informací http://anno-cr.
cz/aktuality/akce-nno-cr/

Ubytovací kapacity nejen
pro mládež v Horním Rakousku

Na uvedeném webu naleznete více než
130 nabídek přenocování.
ht t p://w w w2.land-oberoester reich.gv.at/bjsherbergen/BJSHerberge n Ju ge nd he r b e rge Suche n Li st e.
jsp?sB=&sK=&is=0&ef=100000&cmdOk=Suche&p1=&p2=#liste
V případě zájmu kontaktujte přímo
provozovatele..

Evropský týden sportu 2016

Český olympijský výbor vyzývá or-

– program přeshraniční spolupráce Čes- ganizátory veřejných sportovních akcí k
ká republika – Svobodný stát Bavorsko. zapojení do 2. ročníku Evropského týd-

Pro táborské pracoviště je to velká
změna a věřím, že přiblížení poradny
více do centra města přiláká nové uživatele. Chystáme totiž rozšířit nabídku
poskytovaných služeb o prodej pomůcek k naslouchadlům.
Michaela Spálenková,
vedoucí JCZPS, o.p.s., Tábor
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Priority pro výzvu - spolupráce dětí
a mládeže, nízkorozpočtové projekty,
projekty typu slavnost, pouť, festival
– maximální výše dotace 5000 euro.
Rozsah dotace: minimálně 1 000 €, maximálně 21 250 €, výše dotace z nesmí
přesáhnout 85% celkových způsobilých
výdajů projektu. Pro projednání na nejbližším Regionálním řídícím výboru je
nutné doručit vaši žádost nejpozději do
11. 11. 2016 do 14 hodin. Místa pro podání žádosti:
Euroregion Šumava - jihozápadní Čechy (kanceláře RRA Šumava, o.p.s.):
Stachy 422, 384 73 Stachy. Více informací
http://www.euregio.cz/euregio/
index.php?page=37&idp=466&lang=cz&sm=1&task=on

ne sportu, který proběhne ve dnech 10.
– 18. září 2016. Pořádáte sportovní akci
či závody pro veřejnost? Přihlaste se do
tohoto nadnárodního projektu a můžete
získat dárky pro účastníky nebo plakáty na podporu propagace vaší události.
Iniciátorem Evropského týdne sportu je
Evropská komise a koordinátorem pro
Českou republiku Český olympijský
výbor. Do Evropského týdne sportu se
mohou připojit organizátoři veřejných
sportovních akcí z celé Evropy a jeho cílem je zapojit do pohybových aktivit co
nejvíce lidí.
Další informace najdete na http://ceskosportuje.cz/

děti a mládež

Letní tábor pro děti
ze sociálně vyloučené lokality

ČESKÝ KRUMLOV / VĚTŘNÍ - Poslední červencový týden patřil
třetímu ročníku letního pobytového tábora pro děti ze sociálně vyloučené lokality obce Větřní.
Patronaci nad táborem a samotnou realizaci převzalo tradičně českokrumlovské Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o. p. s. ve spolupráci s obci Větřní
a Ministerstvem vnitra České republiky. Jako základna opět dobře posloužila Chata pod Kletí, která se nachází na
úpatí nejvyšší hory Blanského lesa.
Podobně jako v předešlých dvou letech, tak i v tomto roce bylo hlavním
Na Kleti..
záměrem tábora přiblížit dětem kulturní
a historickou rozmanitost našeho kraje ny a místní rozhledny. Dále navštívia zprostředkovat jim skutečnost, že jsou ly Zoologickou zahradu v Hluboké nad
součástí tohoto nesmírně cenného bo- Vltavou a budějovické multikino „Cinehatství.
star“. V dalším dni měly děti možnost
vyzkoušet si mnohé výtvarné techniky
(reliéfní řezbu pomocí dlát na lipových
fošnách, vyrábění táborových triček,
skládání origami). Ke každodennímu
koloritu patřilo, kromě možnosti koupání v přilehlém bazénu, i večerní posezení u ohně. Kolegové vedoucí zde za doprovodu dvou kytar krásným způsobem
motivovali děti ke zpěvu nejenom romských písní. Rozlučku s táborem jsme si
vychutnali závěrečnou jízdou na koních,
kterou absolvovaly nejenom děti, ale i
vedoucí.
Letního tábora na Chatě pod Kletí se
zúčastnilo dvacet dětí ve věku od osmi
Návštěva v ZOO...
do čtrnácti let. Personální zajištění měli
Děti si vyzkoušely například splutí na starost zaměstnanci a externí spoluřeky Vltavy z Českého Krumlova do pracovníci NZDM Bouda (pracoviště
Zlaté Koruny a podnikly výšlap na horu CPDM Český Krumlov).
Kleť, kde absolvovaly návštěvu hvězdárZdroj: Vlastimil Kopeček

Hvězdárna na Kleti.

ke stažení
Odkaz Jana Šimáněho - Galéna: Přátelství rozrůzněných je naším mottem

Výroční zpráva 2015 Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje je ke stažení na http://
www.annojck.cz/anno/dokumenty-anno-jck/2016-dokumenty/2015-vyrocni
-zprava.

Novináři Pražského jara ze Syndikátu novinářů České republiky vydávají
pravidelně svůj čtvrtletník Cesty a křižovatky. V posledním letošním čísle
3/2016 najdeme povídání o Janu Šimáně - Galénovi, který založil Galénovu nadaci, dnes GN Galénův nadační
fond, který garantuje Hnutí Březového
lístku. S Galénem jsme se rozloučili 13.
února 2013. Dožil se krásných 89 let.
Čtvrtletník je ke stažení na jejich
stránkách http://www.syndikat-novinaru.cz/kluby/klub-novinaru-prazskeho
-jara/cesty-a-krizovatky-ctvrtletnik/.
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mediavíkend

Sejdeme se v Palcátu u Tábora

PLANÁ NAD LUŽNICÍ / JIŽNÍ ČECHY – Ve dnech 16. až 18. září se
koná mediavíkend Média a my v prostorech dětského chatkového tábora Palcát u Tábora, který je majetkem Domu dětí a mládeže z Tábora.
Hlavním cílem projektu je podpora redakcí školních novin a časopisů
a zvyšování mediální gramotnosti dětí a mládeže v Jihočeském kraji.
Účastníci prostřednictví aktivní účas- rubriky, titulek, perex, obrázky, typoti na projektu získají základní znalosti grafie, tiráž, korektury, plánování...,
o mediální (novinářské) tvorbě a dal- Novinářské žánry, Počítače – prograší zkušenosti a dovednosti pro práci
ve svých redakcích školních časopisů.
Obsahem mediavíkendu jsou neformálně vzdělávací aktivity, tematické hry,
workshopy a informace, jejichž společným námětem je mediální gramotnost.
Toto víkendové pobytové setkání je
pro děti a mládež ve věku 13 až 18 let.
Co je pro účastníky připravené? Bude
toho mnoho, ale nahoďme si takovou
malou ochutnávku - Proč vydávat nějaké tištěné noviny nebo časopis v době
počítačů, tabletů a chytrých telefonů?
Desatero novináře. Jak se vypořádat
s malým časopisem? Jak se píše tisková zpráva? Jak se pokusit o spolupráci
s ostatními médii? Proč a pro koho vydávat, Název – titul časopisu, Periodicita, Formát, Peníze – cena, Redakce,
Dopisovatelé, Redakční práce – fakta,

pro mediavíkend

Pomůcka pro tvorbu časopisů

JIŽNÍ ČECHY - Už je to tak, ať chcete či nechcete, tak není k sehnání publikace Můj malý časopis, která od roku 1996 vyšla už čtyřikrát
s jedním dotiskem, a tak jsme se rozhodli vytvořit novou, aktualizovanou verzi. Většinou se využívala při seminářích a besedách na Celostátních vzájemných výměnách zkušeností a dalších projektech mediální
výchovy dětí a mládeže. Každá z nich byla vždy poplatná své době….
Trochu historie:
Můj Malý časopis IV. 2007, Typografik
Můj malý časopis I., 1996, Junák Jindři- – vlastní, 2000 kusů, obsahoval aktualichův Hradec, 1500 kusů, obsahuje také zované zákony pro publikování, základy
malý slovníček, plán a hodnocení časo- o novém publikačním SW
pisu (příloha)
Současnost:
Můj malý časopis II., 1998, Sdružení Můj malý časopis V., 2016, Asociace
amatérských novinářů České republiky, NNO JČK, obsahuje také jednoduchý
1500 kusů, obsahuje také základy o po- odborný slovníček. Momentálně je ke
čítačích (HW a SW)
stažení na http://annojck.cz - pozor na (c).
Můj malý časopis II., 1998, Sdružení Tato malá publikace sloužila nejdříve
amatérských novinářů České republiky, jako pomůcka nejdříve pro skauty, pak
500 kusů, obsahuje také základy o počí- pro vzniklé Sdružení amatérských novitačích (HW a SW) – DOTISK (má odliš- nářů České republiky, později pro nadnou obálku)
šence z celého dětského a mládežnickéMůj malý časopis III., 2001, NICEM a ho neziskového sektoru a nakonec pro
podpory MŠMT ČR, 4000 kusů, ob- tvůrce školních časopisů a účastníky Cesahuje také základy o počítačích (HW lostátních vzájemných výměn zkušenosa SW)
tí. Publikace se vyvíjela po celou dobu,
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my pro časopisy, PDF formát, Internet
– webová stránka, blogy apod., Tisková
zpráva a další...
O odborný program se postarají dlouholetí profesionální novináři, kteří prošli
mnohými médii a různými funkcemi,
a tak se bude i na co ptát...
-riki-, ilustrační foto MFD

Autor: Jiří Riki Řeháček, Tábor, Vídeňská 2776,
phone: +420 728 511 557, e‐mail: jrehacek1@gmail.com, Skype: grafik.Taborsko, http://www.rehacek.eblog.cz

-1-

pokaždé měla něco nového, to staré - už
zažité, bylo vypuštěné nebo aktualizované... Oficiální tištěná podoba spatřila
světlo světa až v roce 1996, do té doby to
byly okopírované statě autora, který tuto
problematiku přednášel a snažil se aktivizovat tyto malá periodika....
-reh-

Nový člen asociace

Vysoká škola evropských a regionálních studií, z.ú.
Historie instituce

Na základě příprav, započatých v roce
2000 byla 3. dubna 2001 založena obecně prospěšná společnost a následně byl
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR udělen Vysoké škole evropských a regionálních studií, o. p. s.
státní souhlas působit jako vysoká škola
neuniverzitního typu.
V
akademickém roce
2003/2004 následovala realizace prvního
akreditovaného
programu Mezinárodní teritoriální studia,
studijního oboru Regionální studia jak ve
formě prezenčního, tak ve formě kombinovaného studia s prvními 80 posluchači. V roce 2004 byl Akreditační komisí
MŠMT ČR schválen druhý bakalářský
studijní program Bezpečnostně právní činnost, studijní obor Bezpečnostně
právní činnost ve veřejné správě, který
je také vyučován v prezenční i kombinované formě studia. V roce 2009 byl
akreditován poslední studijní program
Ekonomika a management se studijním
oborem Management a marketing služeb pro prezenční formu a v únoru 2011
Akreditační komise rozšířila tuto akreditaci o kombinovanou formu studia
(s možností specializace v oblasti služeb
cestovního ruchu, obchodně podnikatelských služeb a finančních služeb).
Významným rozšířením působnos-

ti VŠERS se stalo otevření pracoviště
v Příbrami. 26. května 2004 bylo na
slavnostním zasedání zastupitelstva
města podepsáno Memorandum o působení školy ve městě. Zásluhou vstřícnosti představitelů Příbrami získala škola
v roce 2006 vyhovující zázemí v podobě
budovy. Tím bylo možné rozvinout studijní aktivity ve všech studijních programech i v celoživotním vzdělávání.
Absolventi školy nacházejí uplatnění jak
v samotné veřejné správě, jejích složkách
a institucích, tak také ve sféře neziskových organizací, sociálních a společenských uskupení i v oblasti hospodářské.
Vysokou školu evropských a regionální
studií, za již více než 15 let jejího působení, absolvovalo přes 1000 studentů.
V roce 2016 se pak škola transformovala
z obecně prospěšné společnosti na zapsaný ústav.

Další činnosti

Významnou oblastí regionálního působení VŠERS tvoří oblast celoživotního vzdělávání. Ministerstvo vnitra ČR
udělilo v roce 2002 akreditaci vzdělávací instituce Ministerstva vnitra ČR.
V roce 2005 následovalo udělení akreditace Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy ČR k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely
zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů. Dále byla v roce 2007 Ministerstvem práce a sociálních věcí udělena akreditace k provádění vzdělávacích
programů. Centrum celoživotního vzdělávání tak v současné době nabízí akre-

ditované vzdělání jak učitelům (speciální pedagogika, doplňující pedagogické
studium, asistent pedagoga apod.), tak
pracovníkům veřejné správy. Součástí
aktivit Centra celoživotního vzdělávání
je také Univerzita třetího věku, jejímž
posláním je otevření vysokoškolských
poznatků, vědomostí a dovedností pro
osoby staršího věku a osoby zdravotně
znevýhodněné.

Kde nás najdete

V Českých Budějovicích sídlíme
v centru města – na Žižkově třídě 6, deset minut pěšky od nádraží.

naši členové

V současné době máme čtrnáct
řádných členů, 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
postižené a seniory, z.s. Prachatice
Hana Vlasáková, reditelka@jczps.cz
6) Jihočeské centrum
rovných příležitostí, z.ú.
Hana Vlasáková, reditelka@jczps.cz
7) Baby Šikulka o.s.,
České Budějovice
Richard Cirhan, sikulka@sikulka.com
8) Sdružení META o.s.
Jindřichův Hradec
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, humanitarnipomocukrajine@
seznam.cz
11) Sdužení jihočeských celiaků, z.s.
Marie Škopková, skopkova@celiakie-jih.cz
12) Mesada, z.s. Písek
Tamara Křivánková, krivankova@mesada.
eu
13) Střední škola informatiky
a právních studií o.p.s.
Marie Dostálková, dostalova@stredniskola.cz
14) Vysoká škola evropských
a regionálních studií, z.ú.
Kateřina Cikánová Pánová, panova@stredniskola.cz
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Nový člen asociace

Střední škola informatiky a právních studií, o.p.s.
Střední škola informatiky a právních studií, o.p.s. v Českých Budějovicích je
obecně prospěšnou společností s širším cílem aktivně se podílet na osvětě a rozvoji školství využíváním nekonvenčních metod výuky, rozmanitou nabídkou
atraktivních předmětů a nejnovějších technologií.

Studijní obory:

Bezpečnostně právní
činnost
Jedná se o velice atraktivní studijní obor, který nabízí v Českých Budějovicích a blízkém okolí pouze naše
škola a jehož učební plán osloví nejen
chlapce, ale i dívky. Prioritami tohoto
oboru jsou především znalosti z oblasti
bezpečnostní politiky, přesná orientace
v právním řádu, systému ČR a rozvoj
psychické a fyzické odolnosti.
Získané vzdělání umožní absolventovi studijního oboru ucházet se o přijetí
ke studiu na vyšších odborných školách
nebo na vysokých školách, zejména na
Policejní akademii a vysokých školách
s výukou bezpečnostně právních a právních oborů. Škola připravuje své absolventy tak, aby byli schopni pružně reagovat na změny v právním řádu.
Informační technologie
Jedná se o studijní obor, jehož perspektivní učební plán garantuje výuku
odborných PC předmětů a dvou cizích
jazyků. Student získá znalosti z nejzajímavějších oblastí informatiky od programování, tvorby webových stránek,
multimediálních aplikací, 3D grafiky,
správy operačních systémů, hardwaru
až po robotiku. V některé z výše uvedených oblastí se s ohledem na své preference stane specialistou.
Získané vzdělání umožní absolventu
studijního oboru ucházet se o přijetí ke
studiu na vysokých školách, zejména na
vysokých školách se zaměřením na in6

formační technologie nebo ve firmách
z oblasti IT. Díky každoroční praxi
v celé řadě IT firem v našem regionu,
budete vybaveni i praktickými znalostmi, které Vám pomohou se uplatnit i bez
dalšího vysokoškolského studia.
Zcela v souladu s filozofií školy jsou
oba studijní obory zaměřeny na budování sebedůvěry, samostatnosti a schopnosti aktivně tvořit svůj profesní i osobní
život. Pro oba obory jsou jednou z priorit cizí jazyky. Individuální přístup,

přátelská atmosféra a celkový nadstandard, jak ve využití moderních technologií, tak v rozmanitosti vyučovaných
předmětů, studentům zcela vynahradí
školné. Cílem studia je vybavit studenty praktickými zkušenostmi a všeobecným rozhledem na úrovni středoškolsky
vzdělaného člověka a tak absolventy připravit pro:
- Profesní specializaci, adaptabilitu
v různých oborech lidské činnosti
- Studium na vysoké škole a další typy
terciárního vzdělávání
- Studium či profesní uplatnění v zahraničí
Dokladem o dosažení středoškolského vzdělání s maturitou je vysvědčení
o maturitní zkoušce, které je opatřeno
doložkou o získání příslušného stupně
vzdělání.
Školní časopis Žižkovy Voči vychází
jednou za čtvrtletí a přináší novinky ze
školních i mimoškolních akcí, literární
debuty a uměleckou tvorbu našich žáků.
Informuje studenty o soutěžích, na které
se mohou těšit a mnohem více. http://casopis.stredniskola.cz/
Střední škola informatiky
a právních studií, o. p. s.
Žižkova třída 4, České Budějovice,
370 01, telefon: 386 116 819, 724 757
613, email: stredniskola@stredniskola.
cz, www.stredniskola.cz

Slavnostní předávání maturitního vysvědčení...

sociální služby

Sběrné místo nepeněžitých sbírek

Před půl rokem Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Prachatice zřídilo Sběrné místo nepeněžitých sbírek v prostorách půjčovny kompenzačních
pomůcek. Soustřeďuje zde sběr humanitárních a charitativních materiálních
sbírek. Projekt sběrného místa zaštítil několik již fungujících sbírek. Koordinátorem všech sbírek se stala dlouholetá dobrovolnice Marie Bednárová.
Mezi aktuálně vyhlášené sbírky pat- Špirochové, Vojtové a Vostřezovi, kteří
ří sběr víček pro slečnu se zdravotním jsou dlouholetými dárci, za přispění do
postižením, sběr bačkůrků, čepiček a našich sbírek. Mnoho jmen dárců ani
rukaviček pro nedonošená miminka neznáme. Běžně se stává, že dary pro
do nemocnic, sběr nepotřebných kompenzačních pomůcek pro půjčovny i
fyzické osoby, sběr pletených čtverců,
návleků na ruce, čepic a pletených hraček pro děti do Jižní Afriky, sběr knih
pro knihovny v různých nestátních institucích např. v nemocnici či sociálním
zařízení, sběr látek a vln pro aktivizační
činnosti seniorů a osob se zdravotním
postižením, sběr bavlněných látek, povlečení, prostěradel, ručníků a jiných
savých materiálů pro prachatický útulek pro psy, sběr zvonečků a pohledů
pro děti se zdravotním postižením, sběr
použitých poštovných známek a sběr igelitových tašek a sáčků pro Prachatický
dobročinný obchůdek.
Nejdéle trvající a nejvíce využívanou
sbírkou je sbírka víček nejen z PET lahví, ale i kovových víček od piva pro
slečnu Martinku Hodboďovou ze Čkyně. S touto rodinou spolupracujeme již
čtvrtým rokem.
Jsme otevřeni i dalším případným
sbírkám. S návrhy sbírek můžete kontaktovat přímo koordinátorku sbírek na
adrese Zlatá stezka 133.
V letošním roce sběrné místo využilo
více než sto dárců. Všem dárcům děkujeme, hlavně těm nejaktivnějším, například dárcům Bártové, Bendové, Benešové, Cinádrové, Hlávkové, Hrůzovi,
Košatkové, Majerové, Prokešovi, rodině
Předotů z Budkova, Sekáčovi, Šáriské,

sběrné místo nacházíme za dveřmi poradny na Sadech, půjčovny či obchůdku
na Zlaté stezce.
Poděkování za pomoc při sběru věcí,
pletení čtverců a při třídění a evidenci
darů patří i dalším dobrovolníků.
Projekt sběrného místa v roce 2016
funguje i díky finanční podpoře z grantu
města Prachatice. Městu Prachatice také
děkuji za finanční i morální podporu.
Dita Orálková, DiS.
dobrovolnice Sběrného místa
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PŘIHLÁŠKA

do Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje
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:
Jméno, příjmení, titul:
Funkce:
Adresa trvalého bydliště:
Kontakt:

Statutární zástupce/oprávněný zástupce organizace

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:

