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Právě jsme začali hodnotit rok 2016. Byl opravdu plod-
ný, celkem úspěšný, ale mnohdy i hektický... Podařilo se nás 
posunout image naší asociace zase o kus dopředu. Otevřeně 
přiznáváme, že ještě máme před sebou několik nedotažených 
vizí a cílů. Na ty právě přijde čas v roce 2017. Pro mě, jako 
předsedu, kterému bude končit tříletý mandát, to znamená, 
že s výborem a našimi aktivními členy chceme dosáhnout 
toho, na čem jsme se před dvěma lety domluvili, a to prohlu-
bovat povědomí o naší asociaci, vytvořit širší nabídku, lépe 
spolupracovat s ostatními krajskými asociacemi neziskovek, 
profesními asociacemi a spolky, vytvořit informační místa 
v jednotlivých okresech, lépe spolupracovat se samosprávami 

a hlavně krajským úřadem... Jsem rád, že hlavní úkol restartu jihočeské asociace se 
nám vydařil, činnost jsme rozjeli na plné obrátky, s Jihočeským krajem a některými 
strarosty měst a obcí máme velmi dobré vazby, jsme otevření jiným organizacím 
a spolkům, kteří nemohou nebo nechtějí být členy jakékoliv krajské asociace. Stále 
zastáváme filozofii Přátelství rozrůzněných, chceme být otevření pro všechny jiho-
české neziskovky, které chtějí s námi spolupracovat. Nikomu se nevnucujeme, niko-
mu nic nenařizujeme. Stavíme na tom, co nás spojuje. Respektujeme, co jednotlivé 
spolky a organizace odlišuje. Na závěr mi dovolte, abych za celý výbor poděkoval 
těm, co napomohli rozvoji neziskovek v Jihočeském kraji, dokonce i některým poli-
tikům a úředníkům, kteří zjistili, že jsme pro ně solidními plnohodnotní partnery...

                                                 Jiří Riki Řeháček, předseda 

KrÁtce

LeDeN 2017

Už jsme tady sedmý rok
* V pátek 2. prosince 2016 byla 

vyhlášená nová široká dotace 
Jihočeského kraJe (více 
o tom bylo na na setkání jihočes-
kých neziskovek). Lze také na-
jít na http://www.kraj-jihocesky.
cz/1110/aktualni_vyzvy_dotace_
jihoceskeho_kraje.htm.

* V únoru 2017 připravujeme 
v táborském IcM (sídlo aNNo 
Jčk) metodickou pomoc ma-
lým neziskovkám aneb Prak-
ticky si VyPlníte sVé 
daňoVého Přiznání za 
rok 2016. termín a co je k tomu 
potřeba se dozvíte včas na našich 
webových stránkách. 

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

ZaPIŠte sI DO DIÁŘe

KresLeNý HUmOr
Už je tady nový 

rok, a tak bych  
se mohl konečně 
odvážit otevřít 
ten zatracený dá-
reček, co mám od 
jedné z našich ji-
hočeských nezis-
kovek...

...ale ten nápis 
na balíčku „Kaž-
dý má svého poli-
tika a úředníka“  
mě stále nabádá 
k velké ostraži-
tosti...

...ale netiká... 
nezavání...

MŮJ MilÝ Politik
aneb

rozhodnUtí...Přejeme všem
štastný a úspěšný

rok 2017

* do konce března 2017 je po-
třeba zaplatit členský pří-
spěvek, který je symbolic-
kých 200 kč. V opačném případě 
vám odpadají výhody členství a 
nebudete mít hlasovací právo na 
jednotlivých setkáních a členské 
schůzi.
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Z aNNO Čr
* celorepubli-

ková asociace se 
poslední dobou 
věnovala osob-
ností neziskové-
ho sektoru, semi-
nářem co je a co 

není evaluace?... a hlavně svými pro-
vozními úkoly, které napomohly fun-
gování kanceláře, poradny apod.

* Během listopadu a prosince se se-
šla dozorčí a revizní komise a výkon-
ný výbor asociace nno čr. 

* Plánujeme s anno čr uspořádat 
seminář na aktuální téma neziskového 
sektoru (upřesňující dohovory pro-
běhnou na začátku roku 2017).

* Více informací o činnosti a plá-
nech anno čr lze najít na jejich 
webových stránkách http://anno-cr.
cz/.      -red-

setKÁNí NeZIsKOveK

rýPNUtí DO vLastNícH

chyba je hlavně v nás
Je příjemné, když nás druzí pochválí, dokonce někomu stačí, když se pochválí 

sám, ale někdy je potřeba se reálně a kriticky podívat do zrcadla a zamyslet se 
nad tím, jak vlastně fungujeme. Co se daří i nedaří...

Naše asociace, jako 
všechny spolky nezis-
kového sektoru, má 
členy tažné a chovné. 
Musíme si přiznat, že 
vše ani v naší asociaci 
není tak ideální, jak to 
na pohled vypadá. 

Je pravda, že každá neziskovka má 
svých problémů dost, ale jsou věci, 
které by měla vůči své asociaci plnit. 
Alespoň ty základní.... Představte si, 
že všichni jsme se domluvili, že mini-
mální roční členský příspěvek je 200 ko-
run. Nechtěli jsme ho šroubovat vysoko 
jako jiné organizace, kde se platí 2.000 
i více. Přesto jsou mezi námi členové, 
kteří ještě v listopadu neměli zaplecený 

náš symbolický členský příspěvek za rok 
2016. Naše kancelář je několikrát upo-
zorňovala, že porušují tím jedno ze zá-
kladních pravidel členství. Nestáli jsme 
jim ani za zápornou odpověď, a tak se 
s nimi budeme muset rozloučit, protože 
pasivního člena, který ani nekomuniku-
je, neodpovídá na dotazy a nezaplatí ani 
minimální částku, je jen naším černým 
svědomím. Takové členy opravdu nepo-
třebujeme. Pokud chce, ať tedy se hlásí 
na předražené semináře některých školí-
cích středisek, které to mají jako živnost. 

Tato drobnost nás poučila o tom, že 
být dobrák není vždy ku prospěchu věci, 
a tak se sami budeme muset zamyslet 
nad sebou a co je skutečné partnerství.

Jiří Riki Řeháček, předseda

Neziskovky se sešly...
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mÁme baNNer
konečně po letech svého fungování 

máme také svůj vlastní banner... svou 
premiéru měl na veletrhu Vzdělání a ře-
meslo v českých Budějovicích. 

JIŽní čeCHY / českÉ BUDěJOvICe – ve středu 7. prosince proběhlo 
setkání nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje v sále Zastupi-
telstva Jihočeského kraje. sešlo se tady více než čtyřicet zástupců neziskových 
organizací působících v Jihočeském kraji. nad jednáním převzal záštitu ná-
městek jihočeského hejtmana Jaromír slíva.

celé jednání mo-
deroval Václav Pav-
lík, tajemník asoci-
ace nno Jihočes-
kého kraje. Pracovní 
den zahájili Jiří 
řeháček, předseda 
anno Jčk a lu-
bomír průcha, zá-
stupce Jihočeského 
kraje, který uvedl: „Spolupracujeme 
dlouhodobě, většinou vše řešíme přímo. 
Jsme rádi, že nám Asociace NNO Ji-
hočeského kraje pomáhá přenášet naše 
informace i vazby do neziskového sekto-
ru a vytvářejí nám zpětnou vazbu. Víme 
tak, co můžeme, ale i nemůžeme, co je 
potřeba…“

V hlavním programu vystoupil Ja-
romír Hron, místopředseda asociace 
nno české republiky. hovořil o státní 
politice vůči neziskovému sektoru v le-
tech 2015 – 2020. Poukázal na to, že 
vše řídí rada vlády pro nno, která je 
úřadem vlády a snaží se tvářit jako ne-

ziskovka. Právě v této radě plně neroz-
lišují rozdíl mezi příspěvkovými a ne-
ziskovými organizacemi (to je problém 
mnoha úředníků). seznámil přítomné 
s její čtyřmi základními prioritami. zá-
kladní myšlenkou jeho vystoupení bylo, 
že stát by měl předat věci, které neumí 
a nestíhá neziskovkám. Připomněl, že 
neziskovky nemohou vše dělat zadar-
mo, zisk nerozděluje mezi své členy, ale 
do své organizace. Pak se věnoval téma-
tům jako co je a není silná nno? histo-
rii a cílům anno čr, která zastřešuje 
900 partnerů a řeší společné problémy 
střešních organizací apod.
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setKÁNí NeZIsKOveK

Neziskovky se sešly v Č. budějovicích

dále vystoupil Jan vodička, vedoucí 
oddělení administrativy aP Prk odbo-
ru evropských záležitostí, který hovořil 
o grantech a příspěvcích Jihočeského 
kraje, o využití 193 milionů korun na 36 
dotačních programů. Prakticky ukázal, 
jak lze vše vyplnit přes webovky a do-
tazy přímo prokonzultovat v kanceláři. 
Pak osvětlil celý schvalovací a provádě-
cí proces grantů.

na něj navázala Denisa Holečko-
vá z oddělení podpory činnosti rsk 
Jihočeského kraje, která na posluchače 
doslova vychrlila dotační příležitosti 
z evropských fondů, fakta o iroP, oP 
zaměstnanosti a oP životního prostředí 
a rozebrala možnosti neziskového sek-
toru.

Předposledním řečníkem dopoled-
ní části byl Tomáš novák, předseda 
krajského sdružení ns Mas české re-

publiky. Přítomné seznámil nejen s ce-
lorepublikovým rozložením, ale hlav-
ně s tím, že v jižních čechách máme 
v současné době 16 skupin (jedna je 
před rozpuštěním) a pokrývají 96% úze-
mí kraje. Místní akční skupiny vyvíjejí 
činnost pro komplexní podporu rozvoje 
venkova (neziskového, podnikatelské-
ho i veřejného sektoru). tomáš novák 
komentoval také pomalý nástup nové-
ho programového období, včetně poža-
davků na dopracování již tak extrémně 
rozsáhlých strategií. závěrem uvedl, že 
přes všechny obtíže je nutné s řídícími 
orgány aktivně vyjednávat, protože ne-
gativním postojem nedosáhneme niče-
ho. Přes všechny problémy, které mají, 
vyzval neziskovky, aby se s důvěrou 
ozvaly, v čem potřebují pomoci.

závěr dopoledního jednání ukon-
čil Jan polášek, ředitel Jihočeské cen-
trály cestovního ruchu. klasifikoval boj 
s ministerstvy jak boj s větrnými mlýny. 
Potvrdil, že všichni jsou na tom stejně, 
kdo se ozývá, ten mívá problémy. Na 
rok 2017 připravuje Jčcr projekt Již-
ní čechy pohodové zaměřené na selské 
baroko, ostatní baroko, jihočeskou ku-
chyni, aktivní pohodu, jihočeský od-
dech, pohodový venkov, relax i oddech 
pro mladé rodiny s dětmi, pro prarodiče 
s vnoučaty, ale také aktivity pro seniory.

Dokončení ze strany 2 Jeho slova doplnil václav pavlík za 
asociaci icM české republiky o pro-
jektech, které v minulosti icM připra-
vila, a to prezentace produktů Volný čas 
v Jižních čechách, levné ubytování….

Účastníci se na zahájení odpoledního 
setkání dozvěděli o činnosti asociace 
nno Jihočeského kraje v roce 2016. 
zástupcům neziskovek bylo nabídnuto  
únorové praktické poradenské setkání 
v táboře o vyplnění daňového přiznání.

Hlavním tématem odpoledního se-
tkání byl workshop o píár (public rela-
tions) neziskovek, který vedl zkušený 
novinář Zdeněk přibyl. zamýšlel se 
nad myšlenkou aby každý měl svého 
novináře, novinář za ním chodil a vě-
děl, že právě u něj najde něco zajíma-
vého, nového, poutavého, co vydavatel 
a čtenáři ocení. další otázkou bylo po-
řádání tiskových konferencí, využívání 
tiskových zpráv, sMs, webové stránky, 
facebooku a ostatních médií jako zdroji 
informací. důležitou myšlenkou bylo 
vlastnit databázi novinářů, mít osobní 
kontakty a vždy pro „svého“ novináře 
něco mít, například cd s daty a fotogra-
fiemi, výroční zprávy s dodatky, co by 
ho mohlo zajímat, fotopozvánky….

Účel Setkání neziskovek Jihočeského 
kraje byl naplněn a splnil všechna oče-
kávání.      -red-
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DětI a mLÁDež

Jihlavská cvvZka byla hodně úspěšná
JIHlAvA - ve dnech 11. až 13. listopadu proběhla už 

pětadvacátá Celostátní vzájemná výměna zkušeností ve-
doucích dětských organizací, klubů, sdružení..., na které 
jsme také ani my nechyběli. setkání více než osmi stovek 
účastníků z malých i velkých organizací pracujících s dět-
mi a mládeží přineslo během tří dnů inspiraci pro další 
činnost v této oblasti a bylo i příležitostí pro sdílení vlast-
ních zkušeností.

Workshopy a semináře na různá té-
mata probíhaly po celý víkend. „Na 
CVVZ lektorují mnoho programů sami 
účastníci a předávají tak své zkušenosti 
z práce s dětmi druhým,“ říká organizá-
tor akce Martin Paclík - coody. kromě 
těchto programů měli účastníci možnost 
přihlásit se na semináře vedené odbor-
nými lektory, mohli tak rozšířit své zna-
losti například v oblasti práva, psycho-
logie nebo ekologie a přírodních věd. 
„Velký zájem byl o programy Prázd-
ninové školy Lipnice, která se stala vý-
znamným odborným partnerem letošní 
CVVZ,“ říká Jana Ptáčková - Fili, která 
měla na starosti programovou sekci. Po-
dařila se spolupráce s jihlavskou zoo, 
součástí programu byly rovněž prohlíd-
ky podzemí Jihlavy a poznávací pro-
cházky městem. 

Víkend oživila celá řada doprovod-
ných programů a aktivit. Účastníci oce-
nili velkou hernu deskových her, čajov-
nu i kavárnu. Velkému zájmu se těšilo 
také tržiště s užitečným vybavením pro 
celoroční i táborovou činnost. Proběhly 
hned dvě science show a v sobotu noční 
koncert kapel Marien a epydemye. No-
vinkou letošního ročníku byl Festival 
táborových a oddílových filmů, který 
pořadatelé organizovali ve spolupráci 
s Mezinárodním festivalem dokumen-
tárních filmů Ji.hlava. zajímavým be-
nefitem byla možnost možnost využívat 
městskou hromadnou dopravu v Jihlavě 
během akce zcela zdarma.

„CVVZ není jen o programech, ale 
také o setkávání lidí z oboru. Kaž-
dého nadchne atmosféra spolupráce 
a sdílení myšlenek, a to i napříč genera-
cemi účastníků,“ říká daniel srb, který 

měl na starosti vy-
dávání tištěných 
novin cVVz Jež-
kovy oči a on-line zpravodajství. zku-
šenosti a inspirace načerpané na cVVz 
pomáhají rozvíjet nabídku volnočaso-
vých aktivit pro děti. další přidanou 
hodnotou je osobnostní rozvoj účastní-
ků, kteří se učí jak jeden od druhého, tak 
i od přítomných profesionálů. cVVz 
upevňuje vztahy mezi všemi, kdo se po-
dílejí na výchově dětí. svou povahou je 
akce nepolitická a nezisková, nemá žád-
ný vrcholný orgán ani právní subjektivi-
tu a každý rok ji organizují dobrovolníci 
z jiného českého města.

letošní ročník se konal v objektech 
střední průmyslové školy a Gymnázia v 
Jihlavě, které byly pro účely akce pro-
pojeny. 

Jihlavskou cVVz pořádalo sdruže-
ní JeJda, které pořádalo cVVz 2007 
v třešti. 

Příští ročník proběhne 16. až 19. listo-
padu 2017 v Šumperku.

Jiří Riki Řeháček(8) - HBL
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veLetrH

Icm a aNNO JČK mezi středními školami

„Březové lístky stále fungují? To je 
nádherné... Jsem tomu hodně rád, pro-
tože já ten svůj zelený jsem dostal přímo 
od Jana Šimáněho - Galéna na začátku 
devadesátých let,“ svěřil se jeden z ná-
vštěvníků veletrhu.

Během tří dní veletrhu se ve stánku střídali zástupci jihočeských Informačních 
center pro mládež z AICM České republiky a Asociace NNO Jihočeského kraje.

Učitelky středních škol byly z nových 
publikací nadšené...

českÉ BUDěJOvICe – ve dnech 23. až 
25. listopadu 2016 se konal na českobudějo-
vickém výstavišti 22. ročník veletrhu vzdělání 
a řemeslo. probíhaly zde prezentace středního 
školství všech úrovní, ukázky odborného vý-
cviku a soutěží, zařízení pro speciální školy, 
nadací, fondů, stipendií, učebních pomůcek, 

zařízení, učebnic a programů pro všechny stupně výuky, potřeby pro děti, 
vzdělávání dospělých, distanční studium, rekvalifikace…

společně se školami nechyběla mezi 
podpůrnými organizacemi asociace pro 
podporu rozvoje informačních center 
pro mládež, z.s. (aicM čr) a asociace 
nestátních neziskových organizací Jiho-
českého kraje (anno Jčk). Jejich stá-
nek byl zaměřen na prezentaci vlastních 
informačních produktů pro děti a mlá-
dež, žáky a studenty a nabídek vzdělá-
vacích programů pro školy jednotlivých 
stupnů. největší zájem byl o reedici 
publikací sexualita dívek, sexualita 
chlapců, Jak napsat životopis a kyber-
šikana. Na stánku byly k dispozici také 
materiály nadace naše dítě, zastoupe-
ní evropské komise v Praze, programu 
erasMUs+, asociace nestátních ne-
ziskových organizací Jihočeského a Ji-
homoravského kraje, Galénova nadač-
ního fondu / Březového lístku, ziPceM 
slovensko a dalších organizací.  

Tištěné materiály, cédéčka... právě 
vybírá, podle přání jedné z učitelek, Iva 
Sonnbergerová z ICM Český Krum-
lov. A jako vždy, tak pedagogové po-
třebují co nejvíce informací, aby nebyli 
pozadu za svými svěřenci. Je zajímavé, 
že se ve stánku našich asociací stavova-
li spíše starší kantoři, žáci z devátých 
tříd si spíše nejistě brali nové materiály 
k sexuální výchově chlapců a dívek.

Mladíka zaujala pomůcka Jak psát 
životopis...

expozice aicM čr na veletrhu 
Vzdělání a řemeslo byla podpořena 
MŠMt čr, Jihočeským krajem a také 
městem český krumlov.                -red-
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BRnO - ve dnech 9. a 10. listopadu 2016 se uskutečnilo další pracovní vzdě-
lávací setkání Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež 
v české republice (AICM čR). A jak už bývá zvykem, účastníky setkání ne-
byli jen zřizovatelé a provozovatelé členských Informačních center pro mlá-
dež (ICM), ale tentokráte i zástupci některých krajských asociací či sdruže-
ní nestátních neziskových oprganizací. A samozřejmě nechyběli ani zástupci 
zahraniční partnerské organizace – Združenia informačních a poradenských 
centier mladých v slovenskej republike (ZIpCeM sR).

DětI a mLÁDež

asociace Icm jednala opět v brně 

My jsme byli samozřejmě u toho. 
setkání se zabývalo možnostmi zři-

zovatelů a provozovatelů členských 
IcM v regionálních a místních uskupe-
ní územních partnerů v oblasti místního 
a regionálního rozvoje. odstartovalo tak 
další etapu směřování členů aicM čr 
jako celku – zabývalo se společnou pří-
pravou a realizací konkrétních deklaro-
vaných možností. 

Účastníci setkání tak společně nachá-
zeli konkrétní odpovědi na otázky co - 
s kÝM - Jak - kdo - kdy a kde.

shodli se, že své aktivity v roce 
2017 zaměří na podporu partnerství na 
místní a regionální úrovni. to zname-
ná úzce spolupracovat a začlenit se do 
krajských asociací neziskovek jako je to 
v Jihočeském kraji. 

dohodli se, že budou organizo-
vat pravidelná společná pracovní setká-
ní zřizovatelů a provozovatelů icM za 
účasti regionálních partnerů, především 
zástupců asociací a obdobných sdruže-
ní nestátních neziskových organizací 
(NNo). 

doMlUVili se na konkrétních kro-
cích spolupráce, hlavně v projektech sí-
ťování a využití zkušeností icM na regi-
onální úrovni, na společných aktivitách 
a  projektech mezinárodní spolupráce.

seznáMili se s aktuální situací 
a trendy ziPceMu slovenské republiky. 
navíc zipcem má nové logo, webové 
stránky a navíc dokončuje novou kon-
cepci dalšího rozvoje. I nadále poskytují 
aicM čr autorská práva v oblasti vy-
davatelské činnosti. navíc na brněnském 
setkání byl slovenskými kolegy předsta-
ven další inspirativní projekt...

Účastníci si odvezli domů dva nové ti-
tuly tiskovin aicM čr na podporu for-
málního vzdělávání vydané za podpory 
ziPceM sr. další tituly se objevily 
v expozici aicM čr a anno Jčk na 
veletrhu Vzdělání a řemeslo české Bu-

Jednání bylo živé a přátelské... V popředí předseda jihočeské asociace nezisko-
vek Jiří Riki Řeháček. Po jeho pravici sedí přátelé ze slovenského Zipcemu.

Na snímku zleva je zástupce Jihoma-
ravské asociace neziskovek Helena Na-
jbrtová, vedle ní Václav Pavlík, který 
připravil celý scénář setkání... a předse-
da AICM ČR Vlastimil Kopeček.

Na spodním snímku přátelé ze Sloven-
ska a v pozadí předseda ANNO JMK  
Jaromír Hron.

dějovice ve dnech 23. až 25.listopadu 
2016.

Většina zřizovatelů a provozovate-
lů icM jsou členy krajských asociací 
a sdružení nno nebo Místních akč-
ních skupin. zastupují neziskový sektor 
v krajských regionálních stálých kon-
ferencích (rsk), v pracovních skupi-
nách a komisích. Podílejí se na řízení 
regionálního akčního plánu realizace 
strategie regionálního rozvoje čr 2014 
- 2020 nebo v rámci Pracovních skupin 
vzdělávání a jednotlivých pracovních 
týmů na tvorbě krajských akčních plá-
nů vzdělávání (kaP). a nejen na kraj-
ské, ale i na místní úrovni v rámci ak-
tivit Místních akčních skupin (Mas), 
a na tvorbě akčních plánů vzdělávání 
(MaP).                     Zdroj AICM ČR
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NevHODNý DÁreK? 
výměNa NeNí JIstÁ
Tak tu máme po roce zase pěk-

né vánoce… A s nimi i nákupy 
dárků. Určitě se vám již někdy 
stalo, že jste byli obdarováni ne-
vhodným dárkem nebo jste sami 
někomu darovali věc, kterou pak 
chtěl vyměnit, avšak ne vždy jste 
se setkali s přívětivým přístu-
pem prodávajícího. Jak to tedy 
je s výměnou tohoto dárku? Je 
prodávající povinen vám dárek 
vyměnit?

V případě, kdy kupujete zboží tzv. 
distančně, tj. klasicky pomocí in-
ternetu, telefonu či složenkou, máte 
ze zákona možnost odstoupit od 
smlouvy, tj. vrátit zboží a obdržet 
zpět kupní cenu, ve lhůtě 14 dnů od 
převzetí zboží. Tuto lhůtu je nutné 
bezpodmínečně dodržet, to zname-
ná, že nejpozději poslední den lhůty 
musíte zboží prodejci např. zaslat 
poštou. Takto vracené zboží odesí-
lejte vždy doporučeně s dodejkou, 
abyste měli potvrzení, kdy došlo 
k odeslání zboží a vždy napřed pro-
dejci zašlete samotné odstoupení.
Pokud byl dárek zakoupený v ka-

menném obchodě, není prodáva-
jící ze zákona povinen zakoupený 
dárek vyměnit, nebo vrátit peníze. 
Celá řada prodejců však nad rá-
mec zákona tuto možnost poskytu-
je. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o určitou garanci nad rámec záko-
na, je nutné brát v potaz to, že lhů-
ta k vrácení zboží – odstoupení od 
smlouvy – se může značně lišit od 
zákonné 14 denní lhůty při nákupu 
online. Chcete-li tedy mít jistotu, že 
zboží můžete vrátit, doporučujeme 
se na tuto skutečnost výslovně ze-
ptat prodávajícího v prodejně.
Ať již nakupujete v kamenném 

obchodě, či přes internet, v kaž-
dém případě si ponechejte účtenku. 
Bude se Vám nebo obdarovanému 
hodit v případě výměny nebo vrá-
cení zboží. Stejně tak budete účten-
ku potřebovat i při reklamaci zboží.

redakce SOS – Asociace z.s.

sOcIÁLNí sLUžby

sTRAkOnICkO / píseCkO – strakonické pracoviště Jihočeského centra 
pro zdravotně postižené a seniory dlouhodobě oslovuje svou kategorii klientů 
nejen ze strakonicka, ale také z písecka, s nabídkou počítačových kurzů. 

Pozor, senioři jsou na síti
„Maximálně se snažíme vyjít vstříc 

jejich požadavkům s náplní kurzů 
a přizpůsobit tempo výuky podle jejich 
schopností, postižení nebo věku. Pro-
to jednotlivé kurzy mají menší počet 
účastníků a skupiny jsou maximálně 
šestičlenné. Můžeme tak nabídnout in-
dividuální přístup,“ svěřila se Jana hor-
vátová, vedoucí pracoviště strakonice.

Absolventi v Písku, při předávání 
nám atmosféru lesnické školy umocnili 
trubači s paní zástupkyní školy.

Výuka probíhala v malých kolektivech, a tak bylo hodně času na každého absol-
venta kurzu.

kurzy jsou jak pro začátečníky, tak 
pro mírně i více pokročilé. náplň kurzů 
bývá zaměřená na komunikační oblast 
(skype, sociální sítě), usnadnění každo-
denního života (jednání s úřady, jízdní 
řády, mapy, bankovnictví) nebo jen 
osobní rozvoj a volný čas (vyhledává-
ní na internetu, Google, filmy, hudba). 
V posledních dvou letech se snažíme 
také upozornit na bezpečné užívání in-
ternetu a soc. sítí. 

Všechny kurzy lektoroval dlouholetý 
spolupracovník Lukáš Štětka.

letos počítačové tyto specializované 
kurzy probíhaly v letních měsících ne-
jen ve strakonicích, ale také v Písku. 
Ve strakonicích  byly v prostorech po-
čítačové učebny Jihočeského centra pro 
zdravotně postižené a seniory, v Písku 
pak v učebně Vyšší odborné školy les-
nické a střední lesnické školy Bedřicha 
schwarzenberga. Všechny kurzy lekto-
roval lukáš Štětka, který organizátorům 
kurzů pomohl při získávání nových po-
čítačových sestav. letos kurzy prošlo 
dvaatřicet zájemců a nejstarším účastní-
kem byla šestaosmdesátiletá absolvent-
ka z Písku.

„V tomto rozsahu a zdarma mohly být 
počítačové kurzy  realizovány zejména 
díky  významné pomoci  Krajského úřa-
du Jihočeského kraje. Pokud se opět 
podaří získat finanční prostředky, bu-
dou počítačové kurzy opět probíhat ve 
Strakonicích a Písku od května až září 
2017. Rádi seniorům a zdravotně posti-
ženým rádi pomůžeme - nebát se počíta-
če,“ dodala Jana Horvátová.           -red-
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ObcHODNí ČINNOst

PODPOŘte NÁs...

NaKUPUJete PO INterNetU? PaK PODPOŘte svOU asOcIacI

nestojí vás to
ani korunu...
a pomůžete!

Asociace nestátních nezis-
kových organizací Jihočes-
kého kraje se přidala do pro-
jektu GIvT.cz. 

Pokud nakupujete na internetu – od 
svetru, přes parfém, televizor, dovole-
nou a nebo si objednáváte jídlo domů – 
můžete nám pomoci.

UDěláTe TO TAkTO:
1. Před nákupem půjdete na www.

givt.cz
2. Vyberete naši organizaci a eshop na 

kterém chcete nakoupit
3. nakoupíte, jak jste zvyklí
to je fakt celé. Nestojí vás to ani ko-

runu navíc a my dostaneme část peněz 
z ceny nákupu. 

nakupovat se dá i anonymně, takže 
pokud nechcete, nemusíte se nikam re-
gistrovat. a můžete o této možnosti říci 
i svým přátelům – ať nenakupují „zby-
tečně“

Pokud se bojíte, že na tuto možnost 
podpory v budoucnu zapomenete, tak 
není nic lehčího než si do mobilu načíst 
Qr kód, který jsme pro tyto účely vy-
tvořili.                    -red-

Právě takto vypadá stránka odkud lze nakupovat, a tím i nás podpořit.

Dobročinný obchůdek v roce 2017
pRACHATICe - Dobročinný obchůdek funguje už od září 2014, o který se 

starají pracovníci a dobrovolníci Jihočeského centra pro zdravotně postižené 
a seniory. 

„Na prodejně se neustále obměňuje 
zboží nejen podle ročního období, ale 
i na základě přání zákazníků. Zboží, 
které není zrovna na pultech, je neustá-
le k doptání ve skladovacích prostorech 
u pracovníků obchůdku,“ říká dobro-
volnice dita orálková.

lákadlem obchůdku je, že v průbě-
hu roku má výrazné slevy na nabízené 
zboží, právě nyní je to padesátiprocent-
ní sleva na veškerý porcelán a kerami-
ku. každý měsíc je se na co těšít...  

V roce 2017 se zákazníci mohou těšit 
nejen na sezónní oblečení a stálý sorti-
ment zboží, ale na své si také přijdou 
milovníci retro zboží. Připravené je ne-
jen oblečení, ale i zajímavé kousky do 
kuchyně a domácnosti. 

Paradox doby chce své...
„Další změnou, která na náš obchů-

dek čeká, je elektronická evidence tr-

žeb, protože Dobročinný obchůdek je 
provozován na základě živnostenského 
listu, tzn. je to vlastně maloobchod…,“ 
připomněla dita orálková a dodala: 
„Jsme rádi, že si za dobu svého půso-
bení obchůdek našel své stálé dárce 

i zákazníky, kteří se sem neustále vrací. 
Také zaujal několik nových dobrovol-
níků, kteří ochotně vypomáhají se vším, 
co je potřeba. Touto cestou chceme po-
děkovat všem dobrovolníkům, dárcům 
i zákazníkům, kteří svým darem a ná-
kupem podporují nejen obchůdek ale 
i půjčovnu kompenzačních pomůcek.“             

        -red-, foto JCZPS
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PrOJeKt geNerace

Nezapomínejme na tradice

Než se všichni rozjedou do svých domovů, tak ještě nelze zapomenout na poslední fotečku podzimního setkání.... 

Jedna z pracovních skupin, která se snažila zformulovat své postřehy z proble-
matiky tradice a oddíl...

JIHlAvA - O víkendu 11. až 13. 
listopadu proběhlo už čtvrté setkání 
projektu Mezigeneračního učení. Té-
matem hlavní části projektového se-
tkání bylo udržování tradic v oddíle. 

Lektorem byl 
Jiří zajíc - edy, 
skaut, český kato-
lický pedagog a pu-
blicista. Publikuje 
zejména v oblasti 
výchovy, vzdělává-
ní, občanské spo-
lečnosti, médií, ná-
boženství a duchov-
ního života. zaklá-
dal a vedl redakci 
náboženského živo-

ta českého rozhlasu, podílel se na založení 
české rady dětí a mládeže, jejíž kancelář 
vedl v letech 2001 až 2005. Je spoluauto-
rem knižních rozhovorů s erazimem kohá-
kem a kardinálem Vlkem.

třídenní maraton byl velmi poučný, 
inspirativní, přátelský... Mnohý z účast-
níklů si plně uvědomil, že pojmy jako 
je vlastenectví, tradice, hrdost na svůj 
oddíl, město, národ.... právě u těch nej-
mladších ztrácejí na své důležitosti, ve 
výchově mladých jsou zanedbávány ne-
jen doma, ale i ve školských zařízeních. 
Účastníci projektu Generace se shodli 
na tom, že právě stojíme na křížovatce, 
že současný stav je velmi nebezpečný..., 
protože negativních nálad, neznalost na-

šich dějin... mohou zneužít extrémisté a 
nacionalisti pro své cíle. 

Pracovní skupiny vždy našly společ-
nou řeč, inspirující byly zkušenosti přá-
tel ze slovenska, kteří se vždy aktivně 
zapojili do všech diskuzí. 

Více se dozvíte na www.brezovylistek.
cz.                  -riki-
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DětI a mLÁDež

multikulturní svět kolem nás 
se pomalu chýlí ke konci

českOkRUMlOvskO / českOBUDěJOvICkO – Už pátý rok 
pořádá Celoroční projekt Multikulturní svět kolem nás Centrum pro 
pomoc dětem a mládeži, člen Asociace nnO Jihočeského kraje, a jeho 
projektové pracoviště Informačního centra pro mládež. v říjnu a listo-
padu proběhlo už několik aktivit. projekt je finančně podpořen MŠMT 
české republiky, Městem český krumlov a Jihočeským krajem.

výstava: 
cigán sa ně prevelice lúbí…

český kRUMlOv - od  31.  říj-
na  do  11.  listopadu byla  v prostorách 
Městské galerie v horní ulici 155 (areál 
Městské knihovny) ke shlédnutí výsta-
va cigán sa ně prevelice lúbí… Bohu-
žel, ale školy, které mohly tuto výstavu 
v dopoledních časech navštívit,  tuto  
možnost  zcela nevyužily.  

nají. Poté se žáci rozdělili do pěti sku-
pin. každá skupina si z pracovních listů 
s texty a obrázků zvyků a svátků měla 
připravit scénku. k tomu jim poslouži-
ly i židovských rekvizit. každá scénka 
byla doplněna o informace, proč se ten-
to zvyk nebo tradice slaví a proč jsou 
tak důležité pro tuto komunitu.

vzdělávací workshop: 
my a oni – antisemitismus 

a moderní společnost
český kRUMlOv - V úterý 8. lis-

topadu se 34 studentů z českokrumlov-
ského gymnázia zúčastnilo workshopu, 
který se věnoval fenoménu antisemiti-
smu a soustředil se zejména na moder-
ní antisemitismus v období od druhé 
poloviny 19. století až do současnosti. 
studenti pracovali s dobovými články, 
které byly laděny antisemitsky. Jejich 
úkolem bylo zjistit, jak antisemitismus 
jako ideologie funguje a na jakých prin-
cipech stojí. Úkolem bylo, aby studenti 
po absolvování programu byli schop-
ni kriticky zacházet nejen s dobovými 
prameny, ale i se současnými zprávami, 
vztahujícími se k menšinám.

na závěr workshopu byl účastníkům 
pomocí prezentace představen historic-
ký vývoj nenávisti vůči Židům od sta-
rověkého antijudaismu až k modernímu 
antisemitismu.

vzdělávací workshop: 
badatel

český kRUMlOv - Ve  čtvrtek 
3. listopadu se v nzdM Bouda usku-
tečnil vzdělávací program Židovské-
ho muzea v Praze Badatel. Workshop 
byl interaktivní alternativou přednášky 
zaměřenou na tradice a zvyky Židů. 
třiadvacet sedmáků ze základní školy 
t. G. Masaryka se od Mgr. zuzany Pav-
lovské ze Židovského muzea dozvědělo 
mnoho zajímavých informací o těch-
to tradicích, zvycích a co tyto svátky 
a zvyky pro tuto komunitu lidí zname-

 výstava: 
Neztratit víru v člověka 

– Protektorát očima 
židovských dětí

kAplICe / český kRUMlOv 
– Výstava neztratit víru v člověka  –  
Protektorát očima židovských dětí, kte-
rou zapůjčilo oddělení pro vzdělávání a 
kulturu Židovského muzea v Praze, po-
kračovala ve druhém listopadovém týd-
nu v Gymnáziu, soŠe a soU v kapli-
ci. tady ji navštívilo i několik školních 
kolektivů ze základních škol v kaplici 
a okolí. Vybraní studenti gymnázia pak 
byli průvodci výstavu. ke konci listopa-
du byla výstava přesunuta do Gymnázia 
v českém krumlově, kde rovněž se vy-
braní studenti opět stali fundovanými 
průvodci výstavou.

Filmový minifestival
český kRUMlOv - Filmový 

minifestival probíhal ve dnech 14. až 
16. listopadu. Byly vybrány filmy síla 
lidskosti – nicholas Winton, zatajené 
dopisy a sedm písní pro dlouhý život. 
Worshopu se zúčastnili žáci ze sedmé 
třídy zŠ t. G. Masaryka a deváté třídy 
ze zŠ Plešivec. Bohužel, ale o nabíze-
né dokumenty zatajené dopisy a sedm 
písní pro dlouhý život nebyl ze strany 
škol zájem.
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Interkulturní workshop
vYŠŠí BROD – středa 15. listo-

padu byla věnována žákům devátých 
tříd v zŠ Vyšší  Brod. interkulturní 
workshop byl zaměřen na předsudky, 
doměnky a dostupné počáteční infor-
mace. Žáci měli nejprve z lektorek vel-
ký respekt, a tak byli zdrženlivější, ale 
posléze se hráz mezi lektorkami a žáky 
zcela odbourala. Nakonec to vypadalo, 
jakoby se všichni bavili spolu a nebyli 
rozděleni do skupinek. začali spolu ko-
munikovat bez sMs zpráv. Při zpětné 
vazbě interkulturního workshopu de-
váťáci program hodnotili velmi pozitiv-
ně, ale také přiznali, že zprvu nevěděli, 
co od lektorek a od programu mohou 
očekávat, a tak proto byli značně opatr-
ní a nedůvěřiví.

Workshop s knihou: 
Pohrátky

českOBUDěJOvICkO - Pavla 
krátká, lektorka workshopu představila 
třicítce dětem z družiny při zŠ Pohůrec-
ká v suchém Vrbném u českých Budě-
jovic ve středu 16. listopadu interaktivní 
formou knížku Pohrádky. Posluchači 
ve svých představách s lektorkou ces-
tovali s pavoučkem Vinckem celý svět 
a vyzkoušeli si dorozumívat se v cizích 
zemích pomocí jazykově - pohybové 
dílny. děti dostaly minilekci i z fran-
couzštiny, a tak si prakticky vyzkoušely 
cvičení na zapamatování a propojování 
hemisfér, jak se  dá i jinak učit cizí ja-
zyk. následovalo pak společné vymýš-
lení nového příběhu s výrazy z vybra-
ných jazyků.

beseda s politologem 
PhDr. Zdeňkem Zbořilem

český kRUMlOv - V pondělí 21. 
listopadu se v přednáškovém sále Gym-
názia uskutečnily dvě besedy s Phdr. 
zdeňkem zbořilem, historikem, indo-
nesistou a politologem. Besed se účast-
nili studenti gymnázia. na první přišli 
studenti druhého, na druhou ze čtvrtého 
ročníku. témata besed byla srážka civi-
lizací a válka kultur. Politický extrémis-
mus a náboženský fanatismus. studenty 
besedy hodně bavily, a tak padly i do-
tazy kolem politické situace po volbách 
v Usa a výhrou prezidentských voleb 
donalda trumpa. diskutovali o mož-
ných na evropu, evropskou unii po 
změna prezidenta Usa a tématech oko-
lo lidských práv a svobod apod.

Zdroj Iva Sonnbergerová, 
CPDM Český Krumlov

NOvý ČLeN

NÁZOry, POstŘeHy
važme sI tOHO, 

cO mÁme
 Jan Burda, 16. listopadu 2016
předseda správní rady Gn - Galénova na-

dačního fondu (Březový lístek)
nedávno měl 

možnost prožít 
týden v Zakar-
patské oblasti 
Ukrajiny, na-
hlédnout pod 
pokličku práce 
místních nezis-
kových organi-
zací. 

Byl to zajímavý týden, který mě nut-
ní hodně přemýšlet. O čem? O tom, že 
jsem se na vlastní kůži přesvědčil o tom, 
že čím méně toho lidé mají, tím jsou 
přátelštější a ochotnější se podělit o vše, 
co mají.

O tom, že se u nás vlastně nemáme tak 
špatně. Velmi rychle jsme si totiž zvykli, 
že se máme dobře a začali jsme věci po-
važovat za samozřejmé. Počínaje třeba 
školní docházkou, zaměstnáním, zdra-
votní péčí a konče existencí neziskového 
sektoru a jeho podpory ze strany státní 
správy a samosprávy.

Netvrdím, že se teď máme spokojit se 
současnou situací a „usnout na vav-
řínech“. Jen si prosím uvědomme, že 
svobodná existence našich neziskových 
organizací, možnost žádat o nejrůznější 
dotace, možnost podílet se na spoluroz-
hodování o dění v naší oblasti… není 
samozřejmá. Je to něco, čeho bychom si 
měli vážit.        

(kráceno -KOUS Vysočina)

Přicházejí mezi nás další...
kdo pozorně sleduje naše webové stránky, ten to ví, že mezi nás přišla Roz-

vojová a vzdělávací, o.p.s. z českých Budějovic, kde statutárním zástupcem 
je  phDr. luděk vlček, e-mail: l.vlcek@v-studio.cz, www.rozvojovaavzdelava-
ci-ops.cz. Je v sekci vzdělávání a poradenství.

Funguje od roku 2009 a je českou ne-
státní neziskovou organizací s právním 
statutem obecně prospěšné společnosti. 
Posláním společnosti je rozvoj a vzdě-
lávání jednotlivců, společností, regionů, 
firem včetně zavádění nových vzdělá-
vacích systémů či jejich úprava v české 
republice i v zahraničí. V své činnosti 
se zabývá vytvářením a realizací stu-

dijních programů hlavně ve stavebních 
a technických odborností. zajišťuje také 
rekvalifikace, organizuje, připravuje 
a pořádá odborné semináře, konference, 
tématické zájezdy, exkurze, odborné stá-
že, výzkumné projekty a programy pod-
pory příslušníků národnostních menšin. 
Připravuje odborné studijní texty, čímž 
podporuje rozvoj studia...               -red-
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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 
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