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První měsíc nového roku je vždy hektický. Bilancuje-
me rok předešlý, řešíme finance, letos i dotace, ale to už 
patří k naší činnosti. To jsou věci, které mnohé členy ani 
moc nezajímají, protože těch svých starostí a radostí mají 
sami dost. Každého, nejen naše členy, zajímá, co jsme si 
na letošní rok připravili, na co se můžeme těšit, co bude 
nového, co už se stalo tradičním.... 

Minulý rok byl hodně činorodý. Začali jsme tvořit ad-
resář jihočeských neziskovek, připravujeme opět tradiční 
ekonomické semináře, o které jste nás žádali, rozvinuli 
jsme poradny, a to nejen se spřátelenou SOS - asociaci, 
ale také na webu ve spolupráci s jihomoravskou a zlín-
skou asociací. Navíc začala fungovat i poradna celostátní 
asociace, a tak se naši členové a ostatní nestátní nezis-

kovky mají kam obrátit nejen o radu, ale i pomoc. 
Věříme, že ten letošní rok bude hodně úspěšný. Konečně se nám podařilo pořád-

ně rozběhnout naši krajskou asociaci, přijali jsme několik nových členů, ale s ně-
kterými jsme se i rozloučili. Přiznáváme, že komunikace s krajem nebyla vždy na 
jedničku, ale nakonec jsme vše společně vyřešili. Stejná situace byla i s některými 
našimi členy, ale už máme nový rok, všechno je odpuštěno a zapomenuto. Začínáme 
nanovo, ale startovní čára je zase o dost posunutá dopředu, a tak nám všem přeji, 
abychom ji nejen udrželi, ale opět posunuli o něco dál....                                

           Jiří Riki Řeháček, předseda 

KrÁtce

únoR 2017

Zahajujeme... a opět s elánem
* V únoru 2017 připravujeme 

v táborském ICM (sídlo ANNO 
JČK) metodickou pomoc malým 
neziskovkám aneb PrAKtIC-
Ky sI VyPlNíte sVé dA-
ňOVé PřIzNáNí zA rOK 
2016. termín a co je k tomu po-
třeba se dozvíte včas na našich 
webových stránkách. 

* Postupně vychází i tištěná 
forma Adresáře JIhOČes-
KýCh NezIsKOVeK. ten je 
rozdělený do sedmi oblastí. Po-
stupně bude ke stažení ve formá-
tu *.PdF na webových stránkách 
asociace. Navíc letos chceme vy-
tvořit také elektronickou verzi.

* Pokud chcete na sebe upozor-
nit, podělit se s ostatními jiho-
českými neziskovkami o své po-
znatky, úspěchy i neúspěchy, pak 
napište o svých akcích, posílejte 
pozvánky nebo jen fotečku s po-
piskou. dobré zkušenosti a námě-
ty rádi uveřejníme.

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
* do konce března 2017 je po-

třeba zaplatit ČleNsKý pŘí-
spěveK, který je symbolických 
200 Kč. V opačném případě vám 
odpadají výhody členství (letos 
budou ještě větší) a nebudete mít 
ani hlasovací právo na jednotli-
vých setkáních a členské schůzi.

KresLeNý HumOr

Karle neblbni, finance, kotel... máme už zkontrolovaný... Dnes už máme po-
slední fundovanou kontrolu z Evropské unie, a tak se hodně snaž...!
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Z ČINNOstI aNNO Čr

Kancelář je pro všechny
Z KaNceLÁŘe...

Zase maLé rýPNutí...
Každý musíme plnit domluvená pravidla

Minulý rok byl sice trošku hektický. Mnozí řešili přeregist-
raci, jiná pravidla ve financování a dotacích, členskou základ-
nu, někteří dokonce i přežití, ale nakonec se většině z nás vše 
podařilo narovnat a tohle období nezralých malin překlenout 
a jít opět s plným elánem do dalšího období.... Právě proto si 
neodpustím malé rýpnutí. 

Bláhově jsme loni 
předpokládali, že ta-
ková ptákovina, jako 

je symbolický dvoustovkový členský pří-
spěvek, nebude pro nikoho problém, byl 
zcela mylný. V jiných spolcích, asocia-
cích a ostatních formách neziskového 
sektoru se platí roční příspěvek tisíc až 
pět tisíc korun, ale my jsme chtěli, aby-
chom naše členy tolik finančně nezatě-
žovali. Stanovili jsme si symbolickou 
dvoustovku. Připadám si jako blbec, 
když jsem si myslel, že všichni naši řád-
ní členové to budou kvitovat a včas ho 
zaplatí, ale opak se stal pravdou. Jsou 
mezi námi tací, kteří po několika urgen-
cích, že si nesplnili základní požadavek 
stanov, jsou zcela v pohodě. Mnozí při-

slíbili, že vše dají do pořádku, ale na-
konec skutek utekl. Vzhledem k tomu 
v březnu 2017 bude muset výkonný vý-
bor jednat o vyloučení neplatičů.

Osobně je mi to hodně trapné, proto-
že někteří z nás už nyní mají zaplacený 
členský příspěvek na rok 2017. Nejhorší 
na tom je, že mezi neplatiči jsou i spolky, 
co s námi téměř před sedmi lety začína-
ly asociaci vytvářet. Uvidíme, tentokrát 
je termín do konce března. Kdo nebude 
chtít ani tohle respektovat, tak se s ním 
budeme muset rozloučit. Když neumí 
neplatič ocenit ani to, že jim vždyť nabí-
zíme služby (většinou bezplatně), za kte-
ré v jiných krajích musí účastník zapla-
tit nemalé finanční prostředky, tak není 
k tomu co dodat.        Jiří Riki Řeháček 

Jsme rádi, že máme své kontaktní místo v prosto-
rách táborského Informačního centra pro mládež. 
právě tady se setkáváme s jednotlivými zástupci na-
šich jihočeských neziskovek. 

ti se většinou přicházejí poradit o běž-
ných věcech, které se většinou dají 
okamžitě vyřešit. V případě odborných 
dotazů nám pomáhají poradny v Brně 
a v Praze. Právě tam se, s naším dopo-
ručením, většina problémů vyřeší dříve, 
než by došlo k nějakému většímu průšvi-
hu.

Jednou z funkcí naší kanceláře je in-
formování našich členů o možnostech 
zapojení a připojení se do různých gran-
tů a dotací, a to od evropské unie, mi-
nisterstev, kraje nebo jiných subjektů. Je 
pravda, že mnohdy je to úmorná mraven-
čí práce najít něco, co by se hodilo, co 
by pasovalo pro náš jihočeský neziskový 
sektor, ale my se s tím vždy popereme 
a vždy něco najdeme. Navíc se rýsuje 
smlouva o vzájemné spolupráci s jiho-
českými Místními akčními skupinami, 
rozběhla se spolupráce s sOs asociací 
a funguje i smlouva o vzájemné spolu-
práci s Jihočeským krajem.

Našich členů sice není mnoho, ale my 

podle našich vytý-
čených vizí nabí-
zíme služby všem 
nestátním nezisko-
vým organizacím 
Jihočeského kraje. Některé organizace 
by se naopak rády staly našimi členy, ale 
jsou pobočkami celostátních organiza-
cí a spolků, a tak nemohou být v žádné 
střešní, byť i krajské, asociaci. samy při-
znávají, že je to sice mrzí, ale musí re-
spektovat jejich „pravidla hry“. My to sa-
mozřejmě respektujeme a bereme je jako 
blízké přátelé, kteří mají více informací 
než ti, kteří by jen chtěli něco zadarmo, 
poradit a pomáhat bez jakýkoliv povin-
ností, třeba podpory naší asociace. Ale 
doba je už taková. Výchova lidí i v nezis-
kovém sektoru je dlouhá, mnohdy únav-
ná, ale věříme, že nakonec odbouráme ty 
účelové a prospěchářské neziskovky, kte-
rá nám ostatním kazí dobré jméno. Vždyť 
neziskový sektor, občanská společnost je 
nutným partnerem státu.  

Dr. Václav Pavlík, tajemník 

anketa Osobnost 
neziskového sektoru

„Šlo se o první, 
tedy pilotní roč-
ník, proto bych 
nejprve připomně-
la, co nás jako 
Asociaci NNO 

v České republice 
k tomuto počinu vedlo... Cílem ankety 
bylo nejen ocenit finalisty, ale obrátit 
pozornost veřejnosti ke všem těm obě-
tavým lidem, kteří pracují v neziskovém 
sektoru v celé České republice a kteří 
žádné vnější ocenění vlastně ani neo-
čekávají. Pro ně bývá nejvyšším oce-
něním spokojenost v očích jejich klientů 
nebo uznání v očích spolupracovníků. 
Jejich hlavní motivací je pomáhat li-
dem nebo organizovat společnou zá-
jmovou činnost. Vytvářejí tak prostor 
či příležitost pro každého obyvatele jak 
na venkově, tak i ve městech. Všichni 
ti zdánlivě bezejmenní vytvářejí občan-
skou společnost, která je významným 
faktorem kvality života jednotlivců i re-
gionálního rozvoje jako celku. Nezisko-
vý sektor lidi spojuje, ať už v zájmových 
spolcích, při prosazování společných 
idejí nebo službou těm nejpotřebnějším 
z nás. A propojování lidí z různých so-
ciálních či profesních skupin nutně vede 
ke stabilizaci celé společnosti – mnohdy 
politicky velmi rozdělené,“ řekla Ing. 
Martina Berdychová, předsedkyně Aso-
ciace NNO Čr.

Příprava a průběh letošního pilotního 
ročníku potvrdily, že takováto akce má 
smysl a že není nikdy pozdě na založení 
nové tradice, na zviditelnění všech těch 
profesionálně zdatných, byť finančně 
ne příliš ohodnocených, kteří vykoná-
vají svou práci s vyšším posláním. tím 
posláním je být prospěšný jak jednotli-
vým a v nějakém směru oslabeným spo-
luobčanům, tak v širším smyslu i celé 
společnosti.

Akce v samotném srdci našeho hlav-
ního města, v nejvyšším patře věže 
staroměstské radnice obklopené vá-
nočním trhem, byla pro všechny silným 
zážitkem. Je pravda, že naše jihočeské 
asociace se této velkolepé ankety nezú-
častnila. důvod byl prostý, protože vše 
bylo hodně narychlo a navíc jsme plně 
nesouhlasili se způsobem nominace

Věříme, že se do hledání Osobnos-
ti Ns 2017 tento rok zapojíme, že do-
staneme návrhy z celých jižních Čech, 
ale zatím je ještě brzo. O všem budeme 
včas informovat.     -red-
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OceNěNí NeZIsKOveK

cestovní pojištění 
aneb co nezapomenout 

s sebou na lyže
sláva už je sníh, jedem na saních. 

Nebo na lyžích. Čeští turisté stále 
častěji vyrážejí za zimní radován-
ky do zahraničí, zejména rakouska 
a Itálie. Bohužel ne vždy končí ly-
žovačka v teplé hospůdce na svahu 
u čaje nebo piva, a proto chceme 
tento sloupeček věnovat cestovní-
mu pojištění.
Cestovní pojištění jako produkt 

nabízenými pojišťovnami je kom-
binací několika pojištění tak, jak je 
rozeznává náš občanský zákoník. 
V rámci obyčejného cestovního 
pojištění je vám tak vlastně posky-
továno úrazové pojištění a pojištění 
odpovědnosti. smyslem úrazového 
pojištění je pokrýt zranění jakým-
si „bolestným“, jehož cílem však 
není vás finančně odměnit za úraz, 
nýbrž pokrýt náklady, které v sou-
vislosti s daným zraněním mohou 
vzniknout. V případě lyží je důle-
žitou složkou cestovního pojištění 
právě pojištění odpovědnosti. Vel-
mi lehce totiž může nastat situace, 
kdy někoho na svahu srazíte a seč 
mu nezpůsobíte nijak závažnou 
újmu na zdraví, může po vás takto 
poškozená osoba požadovat nemalé 
finanční plnění. Máte-li platně uza-
vřenou pojistnou smlouvu s pojiš-
těním odpovědnosti, je pojišťovna 
povinna tuto částku vyplatit za vás 
(to však neznamená, že v podmínkách 
pojišťovny nebude tzv. „spoluúčast“ 
ve výši např. 5.000 Kč). 
Než tedy vyjedete na svah, neza-

pomeňte vedle rukavic a šály ani 
na cestovní pojištění. A pokud vy-
rážíte už za pár hodin, nezoufejte 
– v dnešní době již většina pojiš-
ťoven umožňuje tento typ pojištění 
sjednat online, stačí si proto najít 
webové stránky vaší pojišťovny 
a smlouvu máte uzavřenou za pár 
minut. 

Redakce SOS – Asociace, z.s.

IcOs je stříbrnou 
neziskovkou roku 2016

pRAHA / ČesKý KRUMlOv – Už počtvrté se rozhodovalo, v pražském 
divadle Archa, o ocenění Neziskovka roku. Ke konci roku právě sem byli po-
zváni pracovníci českokrumlovské obecně prospěšné společnosti ICOs, aby 
převzali v kategorii střední neziskovka druhé místo Neziskovka roku 2016.

„Ocenění vnímáme jako skvělé ohod-
nocení naší šestnáctileté práce. Druhé-
ho místa v celorepublikové konkurenci 
si velice vážíme i proto, že na hodnoce-
ní se podílí řada expertů z komerčního, 
akademického i neziskového sektoru,“ 
hodnotí úspěch v prestižní ceně tomáš 
zunt, ředitel ICOs Český Krumlov. 
Ceny Neziskovka roku pro profesionál-
ně vedené neziskové organizace v Čes-
ké republice uděluje již čtvrtým rokem 
Nadace rozvoje občanské společnosti 
(NrOs) společně s partnery ocenění. 

těmi jsou skupina Čez, Česká spo-
řitelna, Česká televize či mezinárod-
ní poradenská a auditorská společnost 
KPMG Česká republika. V tomto roce 
převzal záštitu nad oceněním ministr 
Jiří dienstbier.

snímek pod článkem zachycuje vede-
ní obecně prospěšné společnosti ICOs 
Český Krumlov. Ocenění Neziskovka 
roku 2016, podle slov ředitele tomáše 
zunta, patří nejen všem zaměstnancům, 
ale také spolupracovníkům českokrum-
lovského ICOs.                               -red-

„Ocenění vnímáme jako skvělé ohodnocení naší 16ti leté práce. Dru-
hého místa v celorepublikové konkurenci si velice vážíme i proto, že na 
hodnocení se podílí řada expertů z komerčního, akademického i nezis-
kového sektoru,“ hodnotí úspěch v prestižní ceně Tomáš Zunt, ředitel 
ICOS Český Krumlov. Ceny Neziskovka roku pro profesionálně vedené 
neziskové organizace v České republice uděluje již čtvrtým rokem 
Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) společně s partnery oce-
nění. Těmi jsou Skupina ČEZ, Česká spořitelna, Česká televize či mezi-
národní poradenská a auditorská společnost KPMG Česká republika. 
V tomto roce převzal záštitu nad oceněním ministr Jiří Dienstbier.

Ocenění patří všem zaměstnancům a spolupracovníkům 
Hodnocení neziskových organizací vychází z metodiky „Zdravého 

organizačního řízení“ vyvinuté Nadací rozvoje občanské společnosti. 
Propracovaný vícekolový systém hodnocení umožňuje všem organi-
zacím zhodnotit svou činnost, získat zpětnou vazbu od nezávislých 
expertů. „Jsme rádi, že jsme v tomto hodnocení obstáli vskutku se ctí. 
A i když ocenění NEZISKOVKA ROKU akcentuje zejména profesionalitu 
a efektivitu managementu a finančního řízení organizace, je ocenění 
bezesporu uznáním společné práce všech našich zaměstnanců a spolu-
pracovníků,“ děkuje ředitel ICOS, Tomáš Zunt, všem, kdo se na činnosti 
ICOS podílí. 

Foto zachycuje vedení obecně prospěšné společnosti ICOS Český 
Krumlov. Ocenění Neziskovka roku však patří všem zaměstnancům a 
spolupracovníkům ICOS.

Druhá řada zleva: Tereza Valachová, vedoucí Bezplatné právní po-
radny, Magdaléna Zronková, koordinátorka dobrovolníků, Tomáš Zunt, 
ředitel ICOS, Ingrid Jílková, výkonná ředitelka sociálních služeb, Petra 
Dvořáková, vedoucí Osobní asistence, Daniela Scherhauferová, ekonom-
ka, první řada zleva: Květa Valčuhová, vedoucí Rodinného centra Krumlík, 
Šárka Kotvová, vedoucí služby Podpora rodin a dětí v ohrožení, Michaela 
Klementová, ekonomka, Daniela Jíchová, koordinátorka péče o dárce.

 Strana 1

Z obsahu:
Pomáhejte s námi  str. 3

Poděkování dobrovolníkům str. 4

Pomáháme rodinám zůstat spolu  str. 4

Ohlédnutí za kurzy v RC Krumlík  str. 6

Informace Centra pro pomoc dětem 
a mládeži v Českém Krumlově str. 7 a 8

3/2016

HLEDAJÍ SE DALŠÍ 
KAMARÁDI

Dobrovolnické centrum přijímá další dobrovolníky 
do programu „Kamarád v životě“ 

Více na straně 4

ICOS ČESKÝ KRUMLOV ZÍSKAL PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ
Českokrumlovská obecně prospěšná společnost ICOS Český Krumlov uspěla v prestižním ocenění Neziskovka roku. Toto ocenění zís-
kávají nejlépe vedené neziskové organizace v ČR ve třech kategoriích podle velikosti. V kategorii střední neziskovka získal ICOS Český 
Krumlov 2. místo.

ICOS Český Krumlov byl založen roku 2000. ICOS poskytuje a rozvíjí ve městě Český Krumlov a příhraničních regionech jižních Čech 
sociální služby a programy pro ohrožené děti, rodiny, seniory či osoby se zdravotním postižením, kteří potřebují pomoc druhých. Zároveň 
napomáhá s rozvojem i dalším neziskovým organizacím v regionu. ICOS má na tři desítky zaměstnanců, dalších několik desítek pravidelných 
spolupracovníků a na aktivitách ICOS se podílí také cirka padesát dobrovolníků. 

Druhá řada zleva: Tereza Valachová, vedoucí Bezplatné právní poradny, 
Magdaléna Zronková, koordinátorka dobrovolníků, Tomáš Zunt, ředitel ICOS, 
Ingrid Jílková, výkonná ředitelka sociálních služeb, Petra Dvořáková, vedoucí 
Osobní asistence, Daniela Scherhauferová, ekonomka, první řada zleva: Květa 
Valčuhová, vedoucí Rodinného centra Krumlík, Šárka Kotvová, vedoucí služby 
Podpora rodin a dětí v ohrožení, Michaela Klementová, ekonomka, Daniela Jí-
chová, koordinátorka péče o dárce.

POdPOŘte svOu asOcIacI
Nakupujete přes internet? I nákup se dá proměnit 

v dobrý skutek. a nezaplatíte nic navíc
stačí jít na www.givt.cz, nastavíte ANNO JČK a přes 

tuto vstupní stránku navštívit váš oblíbený internetový 
obchod. zboží si vyberete, zaplatíte a spokojený obchod-
ník pošle část peněz z ceny nákupu vámi zvolené ne-
ziskové organizaci. Vy nezaplatíte nic navíc. děkujeme 
všem, kteří podpořili svou asociaci už v roce 2016.
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euroklíče a eurozámky kolem nás

Jsou to lidé, kteří na základě svého 
zdravotního postižení jsou odkázáni na 
bezbariérové prostředí, na prostornou 
a někteří i velmi rychle dostupnou toale-
tu. Jsou to stejně spěchající lidé jako my 
ostatní. Jistě známe problémy tělesně 
postižených osob se zdoláváním archi-
tektonických bariér, ale může se jednat 
o jedince, kterého v davu lehce přehléd-
neme, protože není nijak odlišný od 
ostatních lidí. A přece může mít vážné 
zdravotní problémy. Mám na mysli na-
příklad onkologické pacienty, lidé s dia-
betem, Crohnovou chorobou, ulcerózní 
kolitidou, močovými dysfunkcemi nebo 
s roztroušenou sklerózou. 

Jsem přesvědčená, že v nádražní hale 
nepoznáte, kdo z nich má tento zdravot-
ní problém, pokud se nejedná o vyšší 
stádium nemoci. A kolik z nás je ochot-
no mu darovat pětikorunu a umožnit, 
aby nás na toaletě předešel, když ne-
může rychle najít drobné nebo řekne, že 
spěchá. dokážeme si představit do jak 
nepříjemné situace ho staví jeho zdra-
votní problém? Jsme ochotni neptat se 
a jednat, když neznáme důvod? Kolik 
z nás mávne rukou a řekne: „Ale jo.“ 

Kolik z nás řekne: „taky spěchám.“ 
A nemusí ani lhát. 

Málokdo si uvědomuje, že osoby 
s interním a onkologickým zdravotním 
problémem nemají často nárok na soci-
ální dávky ani na III. stupeň invalidní-
ho důchodu, i když jim jejich choroba 
zcela zřetelně a často velmi intenzivně 
ovlivňuje každodenní život. stejně jako 
kdokoli jiný se každé ráno vydávají se 
spěchajícím davem do zaměstnání nebo 
do školy. zkusme jim usnadnit život 
větším počtem eurozámků.

Apelujeme na provozovatele veřejně 
přístupných objektů, aby zvážili mož-
nosti osadit patřičná místa tímto speci-
álním zámkem. za určitých podmínek 
je možné získat i dotovaný eurozámek.  
Informace hledejte na webových strán-
kách www.euroklic.cz. získat euroklíč 
v Jihočeském kraji lze na regionálním 
pracovišti Národní rady osob se zdra-
votním postižením Čr nebo na pracovi-
štích Jihočeského centra pro zdravotně 
postižené a seniory o.p.s.  V roce 2016 
bylo na území našeho kraje vydáno 222 
euroklíčů.

závěrem připomínám nově osazená 
místa eurozámkem. Jedná se vždy o so-
ciální zařízení, a to v třeboni, v tábo-
ře, v Prachaticích, v Jindřichově hradci 
a v dačicích. V třeboni, v Jindřichově 
hradci a v dačicích je mohou osoby 
využívat v prostorách jednotlivých pra-
covišť Úřadu práce Čr. V táboře je 
majitelé euroklíčů naleznou na autobu-
sovém a vlakovém nádraží a v prodejně 

JIŽNí ČeCHY - Život kolem nás včetně cestování nepřináší pouze pří-
jemné zážitky, ale i nepříjemné maličkosti, které dokáží pokazit krásné zá-
žitky nebo cestu do práce či za zábavou. Tyto „malé“ problémy s cestová-
ním mohou být pro určitou skupinu osob i důvodem odmítnutí zaměstnání. 

hypermarketu Kaufland. V Prachaticích 
je tímto speciálním zámkem vybave-
na taktéž toaleta v prodejně Kaufland 
a dále toaleta na plaveckém stadionu 
a hokejbalovém hřišti.

Bc. Miroslava Ferdanová, 
vedoucí pracoviště Jindřichův Hradec

aKtuaLIZOvaNÁ místa
Březnice (1) - Železniční stanice 
České Budějovice (5) - radnice, nám. 

Přemysla Otakara II.; Magistrát města, 
Kněžská 19; Veřejné WC - roh ulic Kra-
jinská a Na Mlýnské stoce; Veřejné WC, 
sokolský ostrov a Železniční nádražní

České velenice (1) - Železniční stani-
ce

Český Krumlov (5) - Veřejné WC 
u parkoviště P1 - „Jelení zahrada“; Ve-
řejné WC u parkoviště P2 - „Pod poš-
tou“; Veřejné WC u parkoviště P3 - 
„Městský park“; Veřejné WC, autobuso-
vá zastávka Špičák; Veřejné WC, horní 
163 a Železniční nádraží

Dačice (1) - Úřad práce 
Hluboká nad vltavou (1) - zámek 
Jindřichův Hradec (2) - Úřad práce 

a Železniční nádraží
písek (1) - hobby market OBI Písek
prachatice (9) - dPs, skalka 1120; 

dPs, sNP 559;  Krytý plavecký bazén; 
Městské divadlo; Městský úřad; Úřad 
práce; Veřejné koupaliště hulák; Ve-
řejné WC v areálu Městského stadionu 
a Veřejné WC, areál Parkán, 

sezimovo Ústí (1) - Veřejné WC, 
nám. tomáše Bati

Tábor (3) - Autobusové nádraží; Ve-
řejné WC, Křižíkovo náměstí a Želez-
niční nádraží

Třeboň (2) - Úřad práce a Železniční 
zastávka třeboň lázně

KdO mŮže ZísKat eurOKLíČ?
a) Každý člověk se zdravotním posti-

žením, držitel průkazu tP, ztP, ztP/P, 
diabetik, stomik, onkologický pacient, 
člověk trpící roztroušenou sklerózou, 
Parkinsonovou chorobou, nespecifický-
mi střevními záněty: Crohnovou choro-
bou a ulcerózní kolitidou; a močovými 
dysfunkcemi, který má bydliště v Čr. 
U těch, kteří nejsou držiteli uvedených 
průkazů, se do „evidenční karty eu-
roklíče“ uvede krátké čestné prohlášení 
o typu postižení.

b) euroklíč si mohou zdarma dlouho-
době zapůjčit také osoby pečující o děti 
do tří let, a to na krajských pracovištích 
sítě mateřských center. http://www.ma-
terska-centra.cz/                  -red-

Na otázku, jak vznikla myšlenka jednotného evropského 
klíče, vypráví její autor MARTIN DeDeRICHs násle-
dující příběh: 

„Jednou v noci jsem zastavil u čerpací stanice a po 
chvíli si všiml starší dámy na invalidním vozíku. Vy-
padala bezradně. Opakovaně se snažila otevřít toale-
tu pro vozíčkáře, ale ta byla nedobytně uzamčená. Se 
zoufalým výrazem vzhlížela směrem k obleženému po-
kladnímu pultu a snažila se upoutat pozornost. Bez-
výsledně. Až po několika nekonečných minutách se 
dočkala pozornosti. Na otázku, zda potřebuje klíč od 
toalety, však krátce a s trpkým úsměvem odpovědě-

la: „Děkuji, už ne.“ „Prožitou noční scénu“, pokračuje M. Dederichs, 
„jsem pojal jako výzvu. Osobní výzvu mně jako technikovi, abych pomohl 
lidem se zdravotním postižením. Tu noc se v mé hlavě zrodila myšlenka 
euroklíče.“
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Občanská sdružení 
nemusí měnit název!
Nový občanský zákoník (zákon 

č. 89/2014 sb.) se dočkal první no-
velizace. Dne 30. prosince 2016 byl 
ve sbírce zákonů České republiky 
vyhlášen zákon č. 460/2016 sb., 
kterým se mění zákon č. 89/2012 
sb., občanský zákoník, a další sou-
visející zákony. Tato novela bude 
nabývat účinnosti postupně 28. 
února 2017 a 1. ledna 2018, ale ně-
které její části jsou účinné již od je-
jího vyhlášení.

Jedna z již účinných částí dopadá 
na občanská sdružení založená do 
31. prosince 2013, která se s účinnos-
tí od 1. ledna 2014 automaticky pova-
žují za spolky.

tyto spolky měly podle přechod-
ných ustanovení NOz (§ 3042) po-
vinnost do 31. prosince 2015 přizpů-
sobit svůj název nové právní úpravě 
(tedy doplnit do názvu „spolek“, „za-
psaný spolek“ nebo „z. s.“). Výjimku 
měly tyto spolky pouze  tehdy, byly-li 
pro to důležité důvody, zejména uží-
val-li spolek svůj název dlouhodobě 
a byl-li pro něj tak příznačný, že jeho 
zaměnitelnost nebo klamavost nešlo 
rozumně předpokládat. záleželo tedy 
de facto na rejstříkovém soudu, zda 
bude změnu názvu vyžadovat a zda 
případě přistoupí na argumentaci 
spolku, že se na něj vztahuje uvedená 
výjimka .

Z uvedené novely NOZ vyplývá, 
že spolky vzniklé do 31. prosince 
2013 (tedy dř. občanská sdružení) 
NeMAJí od 30. prosince 2016 pO-
vINNOsT mít svůj název v soula-
du s požadavky § 216 NOZ.

samotné znění novely je v této pro 
spolky tak důležité části poněkud 
kostrbaté, doufejme, že ji rejstříko-
vé soudy budou vykládat v souladu 
s úmyslem zákonodárce. 

Podrobnosti jsou uvedeny v dů-
vodové zprávě, kterou lze najít na 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.
sqw?O=7&Ct=642&Ct1=0

své individuální dotazy můžete 
směřovat na emailovou adresu porad-
na@annojmk.cz.             -red-

PrÁvNí POradNagraNty - dOtace

akční plán - pomoc krajům
pRAHA - vláda během pondělního jednání 16. led-

na 2017 odsouhlasila Akční plán realizace strategie 
regionálního rozvoje ČR pro období 2017 - 2018, který 
předložila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechto-
vá. Dokument určuje hlavní priority a aktivity v oblasti 
regionálního rozvoje a snaží se využívat potenciál krajů 
v České republice. Mezi hlavní priority patří i zvyšová-
ní kvality a vybavenost sítě zdravotnických a sociálních 

zařízení, škol, i podpora kulturních památek.
„Akční plán je v podstatě opatření 

a souhrn aktivit obsažených ve Strategii 
regionálního rozvoje, ale reaguje na ak-

tuální potře-
by v krajích. 
Oproti minu-
lým rokům 
jsme zjedno-
dušili struk-
turu aktivit. 
Pro lepší 
přehlednost 

byly některé duplicitní aktivity slouče-
ny a jiné naopak doplněny na základě 
informací obsažených v jednotlivých 
regionálních akčních plánech. Přidali 
jsme například samostatný oddíl věno-
vaný podpoře kulturních památek. Při 
přípravě materiálu a určení priorit jsme 
spolupracovali s celou řadou aktérů na 
regionální úrovni“ uvedla k Akčnímu 
plánu ministryně Karla Šlechtová.

hlavním cílem Akčního plánu, který 
ve středu 18. ledna předložila ministry-
ně Šlechtová na jednání vlády, je kon-
kretizovat aktivity státu při realizací 
cílů české regionální politiky v období 

2017 - 2018 a sestavit přehled finanč-
ních zdrojů státu, kterými bude podpora 
regionálního rozvoje v daném období 
disponovat. Garantem sestavení a vy-
hodnocení Akčního plánu je Minister-
stvo pro místní rozvoj. Akční plán je 
naplňován aktivitami aktérů na všech 
úrovních. Materiál shrnuje aktivity stá-
tu/jednotlivých ministerstev a krajů při 
realizaci dílčích cílů české regionální 
politiky. Potřebné informace od jednot-
livých resortů byly získány prostřednic-
tvím jejich zástupců v Pracovní skupině 
pro tvorbu Akčního plánu.

 Akční plán je naplňován jak finanční-
mi, tak nefinančními nástroji. Podpora 
Akčního plánu bude i v období 2017 - 
2018 financovaná v největší míře z ev-
ropských strukturálních a investičních 
fondů (esIF). Nelze však zapomínat 
ani na národní dotační tituly, které výší 
své alokace podle propočtu MMr od-
povídají zhruba 1/3 až 1/2 alokace esIF 
na dané období. Významnými aktéři v 
rozvoji regionů jsou také kraje a obce. 
Při naplňování některých aktivit je vý-
znamná také role soukromých subjektů.

-red-

ObLast vZděLÁvÁNí
staráme se o kvalitu našich strážníků 

ČesKÉ BUDěJOvICe - v polovině září 2016 byl 
v rámci udržitelnosti projektu podpora dalšího vzdělává-
ní příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraji 
realizován vzdělávací program s názvem Akceptace práv-

ních norem v meziprolongačním období s lektorem Mgr. Janem Ronešem. 
O tento vzdělávací program byl ze 

strany strážníků městských policií vel-
ký zájem, na podzim se ho zúčastnilo 
pětačtyřicet strážníků z celého jihočes-
kého kraje. 

Vzdělávací program byl zaměřen na 
změny právních norem v daném mezi-
prolongačním období, na zákon o pře-
stupcích (registr přestupků a dopad 
evidence přestupků do činnosti stráž-
níků), zákon o obecní policii a také na 

ostatní právní normy (např. doprava). 
Aktuální informace o další nabídce 
vzdělávacích programů, určených pro 
strážníky městských policií, naleznou 
zájemci na webových stránkách projek-
tu http://granty.vsers.cz/vpbs/.

Jak je vidět, tak právě jedna z našich 
neziskových organizací, člen naší asoci-
ace, se stará o růst a kvalifikace měst-
ských a obecních strážníků.

-red-
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Návštěvníky začleňujeme a aktivizujeme
ČesKÉ BUDěJOvICe - sociálně aktivizační činnosti (sAs) pořádané Ji-

hočeským centrem pro zdravotně postižené a seniory probíhaly pravidelně po 
celý minulý rok ambulantní a terénní formou. 

„Prostřednictvím této sociální služby 
se snažíme aktivizovat seniory a oso-
by se zdravotním postižením, zapojit je 
do společnosti a zároveň tak zabránit 
jejich sociálnímu vyloučení. SAS se 
v průběhu celého roku zúčastnilo cel-
kem jednatřicet uživatelů,“ řekla soci-

ální pracovnice Mgr. soňa Šimková. 
„V rámci ambulantní formy uživatelé 
navštěvovali Tvořivé dílny nebo Arte-
terapii, Klub společenských her, Spole-
čenský kroužek, kurz základů znakového 
jazyka a cvičení na židlích. Zúčastnili 
se charitativní akce Upleť čtverec (jde 

o charitativní projekt Knit A Square, 
který pomáhá opuštěným dětem a dětem 
s AIDS v Jižní Africe).,“ dodala ko-
legyně Bc. Nikola Kočerová.

V průběhu roku 2016 se povedlo hoj-
ně rozšířit knihovničku pomocí náhod-
ných dárců. ta slouží všem čtenářům. 
lidé si tu mohou knihy půjčovat, měnit 
či odnést zdarma domů. Českobudějo-
vická pobočka JCzPs o.p.s. pořádá také 
sluchový trénink v terénu. loni neslyší-
cí navštívili kostel sv. Petra a Pavla na 
hosíně, klášter ve zlaté Koruně, státní 
zámek Kratochvíle, grafitový důl v Čes-
kém Krumlově nebo včelařskou expozi-
ci v Pištíně. 

„Na konci roku 2016 jsme pro uži-
vatele uspořádali Vánoční posezení 
v prostorách JCZPS o.p.s. České Bu-
dějovice. Po přivítání všech dvaadvacet 
účastníků. Na programu bylo pouštění 
lodiček, drobné dárečky, ale i společné 
zpívání vánočních koled s doprovodem 
na klarinet. Byla to příjemná tečka za 
rokem 2016,“ připomněla Bc. Nikola 
Kočerová.

V roce 2017 si centrum připravuje 
nejen standardní program, ale také mají 
připravené novinky, například reminis-
cenční aktivity, šipkařský turnaj, před-
nášky na téma prevence před domácím 
násilím a praktické příklady na téma zá-
vislosti, základy sebeobrany pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením. 

Zdroj JCZPS o.p.s., 
České Budějovice

Výlet do Písku k pískovým sochám se vydařil....

OsObNOstI

Připomínáme si otce Přátelství rozrůzněných
pRAHA / TÁBOR - smutná zpráva přišla v podvečer 13. 

února 2013 z Tábora. vnučka Magda oznámila světu, že 
její dědeček Jan Šimáně - Galén ukončil svou pestrou ži-
votní pouť ve věku 89 let. Člověk, který většinu svého živo-
ta šířil nádherné myšlenky přátelství rozrůzněných. 

svá poslední léta 
prožil u své dcery 
dobromily v tábo-
ře. to už se začal 
hodně uzavírat sám 

do sebe a potřeboval stálou péči. Navště-
vovat ho mohli jen nejbližší přátelé.

Předtím sice bydlel v Praze, ale jez-
dil po celé České a slovenské republice 
a využíval každé příležitosti k setkává-
ní se s dětmi a jejich vedoucími všech 
spolků a organizací, které se zabývají 
výchovou dětí a mládeže. říkali jsme 
mu Galén. Právě tuhle přezdívku dostal 

podle svého vzoru, a to doktora Galéna 
z románu Karla Čapka Bílá nemoc. .

Celý svůj život věnoval dětem. sice 
nenapsal ani jedinou knihu, ale přesto se 
zapsal do srdcí a duší několika tisícovek 
chlapců a děvčat, kterým věnoval stovky 
dopisů, udělovacích dekretů Březových 
lístků a Žlutých kvítků.

Byl spoluautorem Velké pedagogické 
hry 5pé, zaměřené na výchovu a sebe-
výchovu jednotlivce (ta vznikala kolem 
roku 1965 a jejímž výstupem bylo oce-
nění barevnými odznáčky se symbolem 
březového lístku). 

Jeho jméno nese i současný Galénův 
nadační fond, který pokračuje v tradi-
cích, které Galén zakládal. Mezi nejvý-
znamnější z nich patří Celostátní velké 
výměny zkušeností a udělování Bře-
zových lístků. Náš Galén mnohé z nás 
ovlivnil na celý život. stal se jedinečným 
a nezapomenutelným. Jeho myšlenky 
jsou stále s námi. Vždyť v Jihočeském 
kraji máme 454 evidovaných nositelů 
Březových lístků a celé republice jich je 
7 529, a to není málo.

Já osobně jsem velmi rád, že jsem mohl 
patřit k jeho nejbližším přátelům, že jsem 
mohl velkou část jeho pouti stát po jeho 
boku. Nikdy nezapomenu na to, že právě 
z jeho rukou jsem dostal svůj osmý stu-
peň Březového lístku, a to při Bambiriádě 
v táboře.                 Jiří Riki Řeháček (8)
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dětI a mLÁdež

mezigenerační učení mezi závějemi
ČesKÁ A slOveNsKÁ RepUBlIKA / ŠUMpeRK 

- vIKýŘOvICe - ve dnech 20. až 22. ledna se konalo 
čtvrté přeshraničního setkávání vedoucích organiza-
cí, spolků i neformálních seskupení pracujících s dětmi 
a mládeží, a to všech věkových kategorií. 

Potřeby a realita
Problémem dneška 

je nepřipravenost ge-
neračních výměn ve 

vedení organizací, spolků i neformál-
ních seskupení. Právě proto je organizo-
váno tohle Mezigenerační učení, které 
by mělo přispět ke zlepšení současné-
ho stavu, a to ve stále aktuálních vizích 
Jana Šimáněho - Galéna o Přátelství 
rozrůzněných, které vznikalo od roku 
1965 a v jehož  rámci  se  pravidelně se-
tkávají nositelé Březových lístků a ve-
doucí organizací, spolků a neformálních 
seskupení na Celostátních a regionál-
ních velkých výměn zkušeností. 

V současné době dochází ke zmen-
šujícímu zájmu mladých lídrů nezisko-
vek podílet se na vzniku dlouhodobých 
koncepcí. to mnohdy vede buď k prá-
ci spolků zcela bez koncepce, nebo ke 
vzniku těchto koncepcí tzv. „od stolu“, 
bez podílu cílové skupiny. Je důležité, 
aby starší generace měla možnost předat 
své zkušenosti s vytvářením těchto kon-
cepcí generaci mladší.

Kam kráčí současné cvvZky?
důležitou částí setkání bylo nejen 

zhodnocení letošního Celostátního vel-
ké výměny zkušeností v Jihlavě, ale také 
zamyšlení se nad měnícími se formami 
a metodami současných „cévévezetek“. 
Účastníci probrali silné a slabé stránky, 
příležitosti a ohrožení těchto celostát-
ních setkání. Mezi silné stránky patřila 
pestrost programů, tradice, otevřenost, 
přístupnost, schopní organizátoři, stabi-
lizovaný počet účastníků, svoboda roz-
hodování, seberealizace nebo čajovny. 
Na druhé straně mezi slabými stránkami 
pak bylo, že programy z časových dů-
vodů jsou pouze jedenkrát, je převaha 
vzdělávacích programů nad neformál-
ním setkáváním, slabá medializace, pre-
zentace oddílů a spolků přímo na CVVz, 
kontinuita rituálů s programy apod.  

a CVVz 2017 Šumperk, kteří si odnesli 
výsledky workshopu. 

  supervize účastníků
hlavní část posledního setkání bylo 

zamyšlení se nad sebou samotnými tzv. 
„supervize“, pojmenování mezigenerač-
ních problémů z konkrétních domov-
ských organizací účastníků. Na závěr tří 
samostatných jednání bylo i zhodnocení 
celého projektu jednotlivými účastníky 
Mezigeneračního učení - organizátoři 
dostali jedničku.

Hledání a výměna zkušeností
tento projekt je finančně podpořen 

grantem z programu erasmus+ a GN 
- Galénovým nadačním fondem. díky 
tomu bylo možné pozvat velmi zkušené 
lídry starší generace, nositele vysokých 
stupňů Březových lístků, a současně 
zástupce nastupující mladé generace 
z obou států. Pod vedením zkušených 
lektorů společně hledali model fun-
gování mládežnické organizace, který 
umožní přiměřený podíl na vedení všem 
generacím vůdců. 

Bouřlivě se diskutovalo také o pře-
stávkách...

Pracovní týmy....

Zamyšlení se nad sebou samotnými, 
a tak se zamysleme zda patříme do kate-
gorie Dojné krávy - Vycházející hvězda 
- Chcíplý pes nebo Nezbedné dítě?

Věkový průměr loňské CVVz v Jih-
lavě byl 30,2 roku a nejsilnější skupi-
nou byli účastníci 17 až 19 let. Poslední 
dobou je nejslabší věková skupina 40+. 
Mezi účastníky Mezigeneračního učení 
byli i zástupci CVVz 2016 v Jihlavě 

Večery v klubovně sloužily k testování 
deskových her a písničkám u kytary...

březové lístky
Myšlenka Přátelství rozrůzněných 

vychází od lidí, kteří stáli u zrodu udě-
lování Březových lístků a hlavně Jana 
Šimáněho - Galéna, který za své ideje 
byl vězněn socialistickými mocipány. 
Přitom nezahořkl a věřil v dobro ka-
ždého z nás a rozvíjel tyto nádherné 
myšlenky do celého světa. dnes už ne-
existuje kontinent, kde by nebyl nositel 
nějakého stupně Březového lístku. lidé, 
kteří se věnují dětem a mládeži nebo je 
podporují jsou na celém světě, a tak tato 
krásná myšlenka (oceňování ze spodu 
- poděkování od srdce) - se ujala a ne-
zná hranice států, náboženského nebo 
ideového přesvědčení. Jednou z oblastí 
byly otázky točící se kolem fungová-
ním, strategie, rozvoje a podpory Galé-
nova nadačního fondu jako odkazu Jana 
Šimáněho - Galéna. třídenní pracovní 
maraton byl úspěšný, stanovené úko-
ly účastníci splnili a znovu si odvezli 
spoustu podnětných poznatků.

-riki-, foto Jozef Dodo Kirchmayer
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POdPOŘte NÁs...
NaKuPuJete PO INterNetu? PaK POdPOŘte svOu asOcIacI

nestojí vás to
ani korunu...
a pomůžete!

Asociace nestátních nezisko-
vých organizací Jihočeského 
kraje se přidala do projektu 
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.

dětI a mLÁdež

soutěž: mladí fotografují památky 
v  roce 2007 bylo sdružení historických sídel, Čech, 

Moravy a slezska osloveno hlavním pořadatelem - Ra-
dou evropy, aby soutěž u nás zorganizovalo a převzalo 
nad ní záštitu. sdružení se velmi rádo ujalo této výzvy 
a výsledkem je devět úspěšných ročníků. Celá soutěž 

vrcholí předáváním cen a diplomů u příležitosti Mezinárodního dne památek 
a sídel ve Španělském sále na pražském hradě, v roce 2017 to bude 18. dubna.

soutěž Mladí fotografují památky je 
dnes jedna z největších světových akcí 
pro mladé na poli kulturního dědictví.

soutěž je učena pro žáky a studen-
ty základních a středních škol, kteří do 
sekretariátu sdružení zašlou fotografie, 
které budou vyjadřovat hlavní myšlenky 
dnů evropského dědictví (www.ehd.cz).

Celá akce má podpořit zájem a zna-
losti našeho kulturního dědictví, podpo-
řit znalosti historických budov a zahrad, 
venkovských a městských krajin uzná-
vané památkové hodnoty či neobvyklé 
krásy.  

soutěž není pouhou fotografickou 
akcí, ale spíše zážitkem spojeným 
s uměleckým a památkovým dědictvím. 

Je proto třeba vyhnout se námětům, 
které přes svou možnou fotografickou 
zajímavost, neodpovídají takovému zá-
měru.

Vítězové soutěže se mohou těšit na 
zajímavé odměny, protože firma zoner 
každoročně věnuje hodnotné ceny pro 
účastníky.

teChNICKé sPeCIFIKACe
sOUtěŽe PrO rOK 2017:
Pro vkládání fotografií je uzávěrka 

19. března 2017. 
Vítězové Národního kola soutěže bu-

dou slavnostně vyhlášeni u příležitosti 
Mezinárodního dne památek a sídel na 
Pražském hradě ve Španělském sále dne 
18. dubna 2017 a postupují do meziná-
rodní soutěže. 

rAdA eVrOPy stANOVIlA 
PrO sOUtěŽ KrItérIA: 
téma: Architektonické dědictví 
Účastníci: Mládež navštěvující školní 

zařízení 
Věkový limit: 21 let
Uzávěrka pro zasílání soutěžních fo-

tografií v České republice: 19. 3. 2017    
V letošním roce musí účastníci opět 

vkládat fotografie přes internet na nové 
webové stránky sdružení – www.histo-
rickasidla.cz.

Každý účastník může vložit maxi-
málně tři fotografie. Pozor, registrace 
a vložení jedné, dvou nebo tří fotografií 
musí proběhnout najednou (není možné 
se zaregistrovat, vložit jednu fotografii, 
odeslat, a následně za několik dnů vložit 
další fotografii).

další informace získáte v sekretariátu 
shs ČMs na tel: 224 213 166 nebo na 
internetové adrese info@shscms.cz.

Mgr. Květa Vitvarová, 
ředitelka, Sdružení historických 

sídel Čech, Moravy a Slezska
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sOcIÁLNí ObLast

výbor dobré vůle nám pomáhá
Když se řekne jméno Olga Havlová, snad každý si 

toto jméno spojí s první manželkou českého prezi-
denta václava Havla. pro mnohé lidi je toto jméno 
také spojeno s charitativní činností a aktivní pomo-
cí lidem začleňovat se do společnosti. 

tuto silnou a národem uznávanou 
a milovanou dámu nejvíce naplňovala 
práce pro charitu, a proto v roce 1990 
založila společně se svými přáteli Vý-
bor dobré vůle – Nadaci Olgy havlové, 
jejímž posláním se stalo pomáhat li-
dem, kteří se pro svůj nepříznivý zdra-
votní a sociální stav těžko včleňují do 
společnosti a nemohou se bez pomoci 
druhých sami o sebe postarat.

V současné době má Výbor dobré 
vůle – Nadace Olgy havlové celkem 
sedm programů, prostřednictvím kte-
rých především finančně pomáhá jed-
notlivým lidem i nestátním neziskovým 
organizacím. Cílovými skupinami jsou 
zdravotně postižené děti i dospělí, se-
nioři, lidé bez domova a zaměstnání, 
oběti domácího násilí, uprchlíci, děti na 
ulici či osoby žijící v romských komu-
nitách. Všem těmto lidem pomáhá Vý-
bor přímo nebo prostřednictvím nestát-
ních neziskových organizací začlenit se 
do společnosti, podporuje jejich aktivní 

způsob života, jejich vzdělávání posky-
továním stipendií a celkově se snaží 
zlepšit jejich už tak těžký život.

Mezi úspěšné příjemce finanční pod-
pory Výboru se v posledních dvou le-
tech staly také tři pracoviště Jihočes-
kého centra pro zdravotně postižené 
a seniory, o.p.s. Pracoviště v Českých 
Budějovicích v roce 2015 získalo finan-
ce na pořízení polohovacího lůžka s ma-
trací a mechanického vozíku do půjčov-
ny kompenzačních pomůcek. V roce 
2016 pak získalo strakonické pracoviště 
finance na zakoupení motomedu, který 
slouží k procvičování horních i dolních 
končetin a ve stejném roce i táborské 
pracoviště získalo peníze na rozšíření 
své půjčovny kompenzačních pomůcek, 
a to o polohovací lůžko s matrací a cho-
dítka s vysokou oporou.

Jménem Jihočeského centra pro zdra-
votně postižené a seniory, o.p.s. ve-
lice děkujeme Výboru dobré vůle za 
tuto finanční podporu a přejeme vám 
do dalších let vašeho působení mnoho 

štědrých dárců a ještě více šťastných 
tváří dětí i dospělých, kterým pomůžete 
k lepšímu životu ve společnosti.

Ing. Bc. Michaela Spálenková, DiS., 
vedoucí pracoviště Tábor

Zakoupená pomůcka...

dětI a mLÁdež

dny Frankofonie a soutěž Frankofonie 2017
ČesKÁ RepUBlIKA - soutěž Frankofonie 2017 je 

pořádána pro žáky učící se francouzský jazyk v základ-
ních a středních školách v České republice s cílem pod-
pořit jejich znalosti o historii, geografii, kultuře a umě-
ní frankofonních zemí a jejich vzájemných vazbách. 

soutěž spo-
lečně pořádají 
M i n i s t e r s t v o 

zahraničních věcí, Ministerstvo škol-
ství, mládeže a tělovýchovy, Francouz-
ský institut, Velvyslanectví Francouz-
ské republiky v Praze, velvyslanectví 
frankofonních zemí v České republice 
a Národní institut pro další vzdělávání 
v rámci dnů Frankofonie.  

soutěž Frankofonie je ve školním 
roce 2016/2017 pořádána ve dvou sou-
těžních kategoriích. Kategorie Zá-
kladní školy je výtvarného zaměření. 
Je určena jednotlivcům, žákům základ-
ních škol a odpovídajících ročníků ví-
celetých gymnázií. Probíhá na úrovni 

školního a ústředního (celostátního) 
kola. Kategorie střední školy je urče-
ná pro žáky všech typů středních škol 
s výukou francouzského jazyka. soutěž 
je jednokolová a probíhá formou vě-
domostního kvízu, který bude zveřej-
něn na webových stránkách MzV a na 
stránkách NIdV. Otevření elektronické 
přihlášky pro základní a střední školy 
a vědomostního on-line kvízu: 1. února 
2017, uzávěrka pro přihlašování do sou-
těže a vyplnění kvízu: 24. února 2017, 
uzávěrka pro zasílání výtvarných prací: 
24. února 2017. zdroj, více informací 
a přihlášky www.mzv.cz/frankofonie 
a www.talentovani.cz/frankofonie.

Info Asociace Informačních center 

pro mládež České republiky (AICM 
Čr) - program ACes - Act local -  
výzva k předkládání návrhů projektů 
s uzávěrkou 28. 2. 2017

ACes – act local  je nová soutěž 
společných projektů škol a místních 
komunit. Podpořeny budou projekty ze 
škol zemí střední a jihovýchodní ev-
ropy, které se budou týkat aktuálních 
problémů v jejich okolí. Cílem je pod-
pořit spolupráci škol s partnery, pro něž 
vzdělávání není hlavním oborem jejich 
činnosti. téma prvního ročníku ACes– 
act local v roce 2017: every person 
matters. together for social inclusion. 
Cílovou skupinou jsou žáci a studenti 
veřejných (nikoliv soukromých) základ-
ních a středních škol ve věku 13-17 let. 
Pracovním jazykem projektů je angličti-
na. zdroj a více informací http://www.
act-local.aces.or.at

Dr. Václav Pavlík
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O čem jsme v minulém roce psali...
retrO

ZDARMA * ANNO JČK ZALOŽENA V ROCE 2010 * II. ROČNÍK * ZE ŽIVOTA ANNO JČK * PŘIHLÁŠKA                                                   * 01/2016

To je věta (v titulku) doslova do pranice, pro-
tože vždy může být lépe. Pokud se ohlédneme 
za minulým rokem, tak můžeme konstatovat, že 
šlo o rok restartu naší krajské asociace. Po pěti 
letech jsme konečně založili náš bankovní účet, 
máme funkční kancelář, razítka, plné semináře 
zájemců... jenom finančních prostředků je stále 
minimum, které nestačí ani na provoz kance-
láře. To je jeden z úkolů letošního roku, který 
bychom chtěli částečně zabezpečit. 

Věřím, že se nám podaří navázat užší vztahy 
s krajským úřadem a ostatními orgány státní 
správy a samozřejmě také s jihočeskými ne-
ziskovkami a získáme další aktivní členy naší 
asociace. Je pravda, že se snažíme pomáhat 
všem nestátním neziskovým organizacím v naší 

KRÁTCE

KRESLENÝ HUMOR

LEDEN 2016

Letošní rok bude ještě úspěšnější
* V nejbližší době by měla být pode-

psána  SMLOUVA O SPOLUPRÁ-
CI mezi  naší  asociací  a  Jihočeským 
krajem. 
*  V  lednu  bychom  měli  jednat 

o    SMLOUVĚ O  PATRNERSTVÍ 
s  celostátní  a  jihočeskou  asociací  - 
Sdružení obrany spotřebitelů.

* NOVÉ STAVOVY ANNO JČK
jako spolku jsou od června 2015 na na-
šich webových stránkách http://annojck.
cz v záložce dokumenty.
*    V  prosinci  kancelář  ANNO  JČK 

vytvořila  ADRESÁŘ  NEZISKO-
VEK  JIHOČESKÉHO  KRAJE,
který  je  rozdělen  do  okresů  a  sekcí. 
Ten od konce prosince je na webových 
stránkách asociace v rubrice Dokumen-
ty.
* Loni  jsme začali vydávat náš OB-

ČASNÍK.  Vyšlo  celkem  deset  čísel, 
které  jsou  ke  stažení  na  našich webo-
vých stránkách.
*  Byli  bychom  rádi,  kdyby  všich-

ni  naši  členové  aktivně  přispívali  do 
OBČASNÍKU  A  NA  WEBOVÉ 
STRÁNKY,  protože  jde  o  jejich  pre-
zentaci.
*  Nezapomeňte,  že  se  blíží  termíny 

pro  žádosti  k  jednotlivým  GRAN-
TŮM  A  DOTACÍM.  Přehled  byl 
v prosincovém čísle.
*  Po  několikaměsíční  pauze  opět 

fungují webové stránky ASOCIACE 
NNO ČESKÉ REPUBLIKY.  Ty  se 
průběžně doplňují... Pozor jsou nyní na 
adrese http://anno-cr.cz.

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

působnosti, ale členové mají, musí mít, vždy přednost před ostatními. Naše 
ohlédnutí za minulým rokem i náš hrubý plán na rok 2016 je už v tomto čísle, 
na webových stránkách je první verze adresáře jihočeských neziskovek. 

Je toho před námi opravdu hodně a my to s vámi chceme splnit, aby státní 
orgány a instituce nás braly jako plnohodnotného partnera.

Jiří Riki Řeháček, předseda ANNO JČK

-RIKI-

ZDARMA * ANNO JČK ZAlOžeNA v ROce 2010 * II. ROČNíK * Ze žIvOtA ANNO JČK * euROKlíČe * přIhlášKA                                            * 02/2016

Ladovská zima pokračuje… Venku jsou teploty 
hodně pod nulou, ale nám to úsměv na tvářích ne-
zkazí, ani těm, co zrovna zimní radovánky nemilu-
jí. Mnozí z nás právě nyní finišují, protože si buď 
připravovali nebo připravují různé projekty, plány 
a vize, sepisují smlouvy a přitom jejich činnost není 
o moc chudší než v teplejších měsících. Jsem rád, 
že nikdo z nás nezahálí. My jsme právě podepsali 
smlouvu s Jihočeským krajem, podílíme se na pora-
denském projektu jihomoravských kamarádů, při-
pravujeme Bambi 2016, pracuje se na aktualizaci 
adresáře jihočeských neziskovek, snažíme se získat 
peníze na fungování kanceláře, připravované semi-
náře... každým dnem čekáme přeregistraci (byl tam 
trochu zádrhel se změnou místa)… Mezitím jednáme 
s krajským úřadem a dalšími subjekty na jihu Čech 
o užší spolupráci, přicházejí noví členové... Ani my 

KRátce

KResleNý huMOR

úNOR 2016

Naplňujeme své vize, nedáme se
* smlouva o spolupráci 

mezi jihočeským krajem 
a asociací NNo jihočeského 
kraje je radou kraje už schválená. Právě 
v tuto chvíli se vše chýlí ke zdárnému kon-
ci. Nad vším seděli právníci a další odbor-
níci, aby překontrolovali, zda je vše právně 
v pořádku. Vše je podepsáno, a tak zbývá 
poslední akt, a to schálení Zastupitelstvem 
jihočeského kraje. 

*  V prosinci kancelář ANNO JČK vytvo-
řila adresář Neziskovek jiho-
českého kraje, který je rozdělen do 
okresů a sekcí. Ten je od konce prosince na  
našich webových stránkách v rubrice Kon-
takty.

* Ke konci roku vyšel elektronický zpra-
vodaj krumlov.cz, jehož vydavate-
lelem je ICOS a CPDM Český Krumlov, 
který vychází také v 6.000 výtiscích pro 
obyvatele města. 

* Jihočeská ICM vydávají každý týden 
elektronický zpravodaj informací, a to ví-
keNdovky a Brigády v jiho-
českém kraji a zahraNičí. 
Kromě toho ICM Tábor rozesílá navíc speci-
ální táBorské víkeNdovky, kde 
lze vždy najít výborné tipy z oblasti kultury, 
sportu a volnočasových aktivit regionu.

* Jaroslavě Vosátkové (KČT) byl udělen 
desátý stupeň Březového lístku - 
bronzový.

*  Do konce března 2016 je potřeba za-
platit čleNský příspěvek na běžný 
účet ANNO JČK 0270126754/0300. V po-
známce napiště název organizace, spolku...

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

se vůbec nenudíme. Jsme v jednom kole, jako mnozí z vás, ale nedáme se, protože 
ten, kdo se dá do neziskového sektoru tak ví, že je pod neustálým tlakem, ve shonu 
a denně bojuje s větrnými mlýny. Držím všem nám palce, abychom naplnili své vize, 
a tak pomohli svým nejbližším.                      Jiří Riki Řeháček, předseda ANNO JČK

-RIKI-

ZDARMA * ANNO JČK ZAlOžeNA v ROce 2010 * II. ROČNíK * Ze žIvOtA ANNO JČK A ANNO ČR * přIhlášKA                                            * 03/2016

Přichází měsíc rašení bříz, začátek březosti zví-
řat a nového života. Stejně i my v jihočeské asociaci 
chytáme druhý dech a snažíme se plnit všechna svá 
předsevzetí a vize. Už se nám daří lépe komunikovat 
s krajem, podali jsme konečně žádost na přeregist-
raci. Rozbíhá se soutěž novin a časopisů, velká akce 
Bambi 2016, příprava na veletrh neziskovek, naho-
zené máme už další vzdělávací semináře, práce na 
adresáři jihočeských neziskovek pokračují... Nyní 
scháníme finanční krytí a materiální zabezpečení. 
Úspěšné bylo i první setkání zástupců krajských 
asociací neziskovek, Asociace NNO je znepokoje-
na sílícími útoky na neziskový sektor od extremistů 
v médiích i na sociálních sítích v důsledku polari-
zace celospolečenské atmosféry. Do médií jsou teď 
bohužel zvány pouze neziskovky zaměřené na mi-

KRátce

KResleNý huMOR

břeZeN 2016

Rozbíháme se na plné obrátky
* SMLOUVA O SPOLUPRÁCI 

mezi jihočeským krajem 
a asociací NNo jihočeské-
ho kraje je radou kraje už schválená. 
Právě v tuto chvíli se vše chýlí ke zdárné-
mu konci. Nad vším seděli právníci a dal-
ší odborníci, aby překontrolovali, zda je 
vše právně v pořádku. Vše je podepsáno, 
a tak zbývá poslední akt, a to schálení Za-
stupitelstvem jihočeského kraje. 

* Uzávěrka jihočeského kola soutěže  
školNích časopisů... je do 20. 
března. Vyhodnocení pak v pondělí 25. 
dubna 2016 v Českých Budějovicích.

* Tradiční veletrh neziskovek NGO
market se v roce 2016 uskuteční 27. 
dubna v prostorách Fora Karlín (Pernero-
va 51, Praha 8). Veletrh doprovodí celo-
denní program, určený zástupcům nezis-
kovek i veřejnosti. Vstup na akci je jako 
tradičně zdarma.

* Rozbíhá se diskuze o Novém 
LOGU naší jihočeské asociace. Není to 
věc veledůležitá, ale musíme si uvědomit, 
že logotyp je naší značkou a musí vyjad-
řovat i naše vize a úsilí. 

* Ve středu 16. března od 10 hodin 
proběhne v KČT, Revoluční 8 sekání 
lidí, kteří stáli u zrodu Přátelství 
rozrůzNěNých a udělování Bře-
zových lístků. Při této příležitosti navštíví 
u hrob Jana Šimáněho - Galéna

*  Do konce března 2016 je potřeba za-
platit čleNský příspěvek na běž-
ný účet ANNO JČK 0270126754/0300. 
V poznámce napiště název organizace, 
spolku...

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

granty, jakoby NS nedělala nic jiného, navíc se mnohdy jedná i o vládní instituce, 
což moderátoři ani nerozlišují. Agresivita některých osob a institucí směřuje proti 
migrantům, kteří tady vlastně ani nejsou. Může se klidně stát, že se to obrátí vůči 
jiným minoritám či slabším společenským skupinám - viz předchozí bod. Neziskový 
sektor by neměl mlčet, ale naopak aktivně vystoupit, a tak připravujeme na červen 
celorepublikovou konferenci.                      Jiří Riki Řeháček, předseda ANNO JČK

-RIKI-

ZDARMA * ANNO JČK ZAlOžeNA v ROce 2010 * II. ROČNíK * Ze žIvOtA ANNO JČK A ANNO ČR * přIhlášKA                                            * 04/2016

Už tu máme duben, první jarní přeháňky, rozzáře-
ná obloha, teplejší déšť… Trochu bláznivé počasí... 
Prostě apríl s hrajícími si dětmi na písku a rozšaf-
nými dědy ohřívající se na teplých kamenech. Při-
jímáme to nádherné, blahodárné a hřejivé sluníčko. 
Máme už lepší náladu, a tak se střemhlav vrháme do 
práce. Nyní tvoříme výroční zprávu, připravujeme se 
na veletrh, členskou schůzi, vyvoláváme další jedná-
ní s krajem ve smyslu závěrů Dohody o spolupráci. 
Snažíme se aktivovat členy, připravujeme semináře… 
Prostě se snažíme, tvrdošíjně, naplňovat naše vize 
a úkoly, které jsme si zadali. Je to čas tvůrčí aktivi-
ty, všichni hledáme co nejvíce času pro naši asociaci, 
i když celý výbor, ale i  kancelář, stále fungují na bázi 
dobrovolníků bez finanční podpory. 

Je pravda, že nám někteří předhazují, dokonce 
i vyčítají, že jsme vizionáři, ale my jsme přesvědčeni 

KRátce

DubeN 2016

Jsme vizionáři a naplňujeme své vize
*  Do konce března měl být zaplacen 

členský příspěvek na běžný 
účet ANNO JČK 0270126754/0300. 
Pokud jste tak neučinili, pak nezapo-
meňte a v poznámce napiště název or-
ganizace, spolku/2016.

* Krajský soud v Českých Budějovi-
cích už provedl přeregistraci 
do spolkového rejstříku v oddíle L, 
vložce číslo 6318 Asociace nestátních 
neziskových organizací Jihočeského 
kraje, z.s. dne 3. března a rozhodnutí 
nabylo právní moci 17. března 2016. 
Tímto je už oficiálně sídlo asociace 
v Táboře.

* V těchto dnech se dokončuje vý-
roční zpráva 2015. 

* Sledujte nejen nase webové strán-
ky, ale i facebook, kde se snažíme zve-
řejňovat aktuality z naší činnosti.

* Tradiční veletrh neziskovek ngo 
Market se letos uskuteční 27. dub-
na v čase 9.00 až 18.00 v prostorách 
Fora Karlín (Pernerova 51, Praha 8). 
Veletrh doprovodí celodenní program, 
určený zástupcům neziskovek i veřej-
nosti. Vstup na akci je jako tradičně 
zdarma.

* Vyhlášení výsledků 6. ročníku 
Jihočeského krajského kola škol-
ních novin a časopisů se
uskutečni v pondělí 25. dubna v sále 
Zastupitelstva Krajského úřadu Jiho-
českého kraje

* Sledujte naše webové stránky 
a facebook, kde vždy upozorníme na 
nový tip, akci, které byste se 
mohli účastnit.

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

-RIKI-

Stále mi vykládáš o svých sexuálních zážitcích, ale sex ve třech jsi určitě 
neměl... a fakt stačí málo - upaluj domů!

KResleNý huMOR

o tom, že krajská asociace je potřebná a má své nezaměnitelné místo v neziskovém 
sektoru. Jsme si plně vědomi toho, že někdo musí jít se svou kůží na trh a občas bojovat 
s větrnými mlýny.... Ale souhlasili jsme s tím na členské schůzi, a pokud budete s námi 
spokojeni a hlavně to ustojíme, tak jsme se upsali na další tři roky.                          

      Jiří Riki Řeháček, předseda ANNO JČK

ZDARMA * Asociace NNO JČK byla založená v roce 2010 * II. rOČNíK * Ze žIvOta aNNO JČK a aNNO Čr * tIpy * pOZváNKy * přIhlášKa                               * 05/2016

Obvykle se říká, že samochvála smrdí, ale tentokrát 
se fakt nemáme za co stydět. A pokud se nepochválíme 
sami, pak ostatní budou s ovacemi otálet a otálet.... 

V listopadu 2014 jsme se pokusili o určitý restart naší 
jihočeské asociace. Jsem rád, že mohu suše konstatovat, 
že se nám většina našich vizí daří plnit. Není to jen záslu-
hou výboru, ale mnohých z vás, kteří jste našimi členy, 
členy a přísedícími v různých komisích a podkomisích 
a vždy máte nejen co říci, ale i nabídnout ostatním Ji-
hočechům. Mnozí namítají, že máme malou členskou 
základnu, mají částečnou pravdu, ale na druhou stranu 
jsme to právě my, kdo nabízí nezištné služby pro celý jiho-
český neziskový sektor. Vždyť našich školení, seminářů 
a soutěží se účastní obvykle kolem šedesáti zástupců z ne-
ziskového sektoru a většina z nich nejsou našimi členy. 

Krátce

KvěteN 2016

Za práci pro neziskovky se nestydíme
*  Do konce března měl být zaplacen 

členský příspěvek na běžný 
účet ANNO JČK 0270126754/0300. Po-
kud jste tak neučinili, pak nezapomeňte 
a v poznámce napiště název organizace, 
spolku/2016. Děkujeme všem, kteří tak 
už učinili.

* V těchto dnech se dokončuje vý-
roční zpráva 2015, která bude 
předložená na členské schůzi a následně 
vyvěšená na webových stránkách. 

* Sledujte pozorně také naše webové 
stránky a facebook.

* Na polovinu září se připravuje tří-
denní Média víkend, který by měl 
být v Letním táboře Palcát. Prozatím je 
vše předjednáno. Chybí jen drobnost - 
získat na něj finanční podporu.

* Na slavnostního vyhlášení výsled-
ků soutěže školních novin 
a časopisů přijelo více než deva-
desát žáků a studentů redakcí školních 
periodik, pedagogických pracovníků  
základních a středních škol Jihočeského 
kraje a hostů. Více v čísle.

* setkání krajánků proběh-
ne ve čtvrtek 12. května v Praze, a to 
pod gescí Asociace NNO České repub-
liky jako pracovní setkání zástupců kraj-
ských organizací NNO a zástupců NNO 
v krajských Regionálních stálých konfe-
rencí. Na programu jednání jsou zejména 
možnosti vzájemně výhodné spolupráce 
s Místními akčními skupinami a aktivity 
zástupců NNO v Regionálních stálých 
konferencích a pracovních skupinách. 

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

Ti zaplatí jen symbolický poplatek za semináře, školení, které stojí několik tisíc korun. 
Naši členové mají, pochopitelně, vše zadarmo. Zájem o spolupráci s naší asociací jsme 
pocítili nejen na veletrhu NGO Market 2016, ale i na dalších setkáních neziskového 
sektoru. Je pravda, že se vždy někdo najde, kdo tzv. „čeří vodu“, ale to jsme si už zvykli 
a jak říká klasik: „Nejhorší je srážka s iniciativním a aktivním blbcem“. Věřím, že jich 
bude čím dál méně, a tak budeme plně moci naplňovat naše krédo Přátelství rozrůzně-
ných.                                         Jiří Riki Řeháček, předseda ANNO JČK

KresleNý humOr
Kamaráde, představ si, že se u nás ruší veškerá výroba postelí...

Neblbni... fakt?
Je to zcela jasné a jednoduché...
- umělci spí na vavřínech
- politici mají na růžích 
  ustláno
- opozice nikdy nespí
- demokraté bdí
- policie a vojáci 
   jsou přece
   na stráži
- a zbytek?
  ten 
  sedí

nebo se o ně starají neziskovky, které z toho nikdy neusnou... -riki-

Autor: Jiří Riki Řeháček, Dr.h.c. (new media) 390 03 Tábor, Leskovická 2776, 
phone: +420 728 511 557, e‐mail: jrehacek1@gmail.com, Skype: grafik.Taborsko, http://rehacek1957.wordpress.com 
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01: leden 2016
* hlavní aktivity ANNO JČK * glo-

sa - nehoráznost, podvodníci * katalog 
NNO * Projekt Generace * retro 2015 
* granty - projekty * sociální služby 
a děti * multikultura

02: únor 2016
* naplňujeme vize * Jihočeští celiáni 

mezi námi * zajímavosti * Babička Jarka 
a Bl * Mezigenerační učení * euroklíče 
* dobrovolnický čin 2015 * neslyšící na 
jihu Čech nejsou sami * Ukrajina * sek-
ce děti a mládež

03: březen 2016
* rozbíháme se na plné obrátky * po-

lemika * Březové lístky * zajímavosti 
z ANNO Čr * jednání krajských nezis-
kovek se sešli * kraj a hospice * dob-
rovolnictví *MesedA * mládežnící 
v rumunsku * film a děti * děti a sport 
* soutěž školních časopisů, i my bude-
me jednou staří a nemocní * info report

04: duben 2016
* Budějovický europe direct * Přá-

telství rozrůzněných * beseda - děti 

a mládež * velikonoční vaření * FF Je-
den svět * sochy a děti * osobnost kraje 
- Vlastimil Kopeček * prázdniny v po-
hybu * jihočeši v mezinárodním kurzu 
* soutěž školních časopisů * člen rodiny 
potřebuje péči * výstava kompenzač-
ních pomůcek * info report

05: květen 2016
* za práci pro neziskovky se nestydí-

me * slovo tajemníka * migranti * NGO 
Market * školní časopisy a vítězové * 
ceny Mosty * asociaci ICM Čr řídí Ji-
hočech * vyšla další aktualizovaná pu-
blikace Můj malý časopis * o kom píší 
radniční noviny * občanský zákoník 
a neziskovky * národní stálá konference 
* pozvánka na Bambi
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O čem jsme v minulém roce psali...
retrO

ZDARMA * Asociace NNO JČK byla založená v roce 2010 * II. rOČNíK * Ze žIvOta aNNO JČK a aNNO Čr * pOZváNKy * přIhlášKa                               06/2016

Jaro nejaro... my si nemůžeme dovolit žádné jarní po-
klidné mámení nebo předletní siestu. My musíme jet na 
plné obrátky. Nastává období, kdy se dokončuje výroční 
zpráva, připravuje se členská schůze - valná hromada, 
účastníme se různých jednání regionálních i celorepubli-
kových komisí a orgánů. Kromě toho na polovinu června 
je připravený lákavý seminář, nabízí se nám přeshraniční 
spolupráce s Horním Rakouskem, musí se už nyní zabez-
pečit vše potřebné pro Mediavíkend, který bude v polovi-
ně září. Na podzim připravujeme další vzdělávací seminář 
pro neziskový sektor. Je toho mnoho, co chceme stihnout, 
ale doba je už taková. Letos poprvé se nám podařilo zís-
kat dotaci na zabezpečení provozu kanceláře ANNNO 
JČK, vzdělávání pracovníků neziskového sektoru v Jiho-

Krátce

ČerveN 2016

Jedeme na plné obrátky, nespíme...

* Valná hromada Asociace NNO České 
republiky proběhne 23. června ve Vinič-
ném domku v Praze 4 - Modřany.
* V těchto dnech se dokončuje Vý-
roční zpráva 2015, která bude 
předložená na členské schůzi a následně 
vyvěšená na webových stránkách. 
* Sledujte pozorně také naše webové 
stránky a facebook.
* 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.

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

českém kraji a prezentaci neziskového sektoru Jihočeského kraje na veřejnosti. Už 
by se neměla opakovat trapná situace z předešlých let, když jsme teoreticky měli 
peníze v rozpočtu kraje, ale ty dostal zcela někdo jiný, kdo ani není v naší asociaci. 
Naši žádost doporučila Rada kraje Zastupitelstvu Jihočeského kraje ke schválení, 
následně 19. května žádost projednalo a schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje.

Jiří Riki Řeháček, předseda ANNO JČK

KresleNý humOr

Na pondělí 27. června 
je nachystána  členská 
schůze - valná hroma-
da Asociace nestát-

ČleNsKá schůZe

ních neziskových organizací Jiho-
českého kraje, která bude v Českých 
Budějovicích. 
Budeme se zabývat naší Výroční 
zprávou za rok 2015 a aktuálními pro-
blémy souvisejícími s dalším rozvojem 
neziskového sektoru v Jihočeském 
kraji. Více informací naleznete včas 
na webových stránkách naší asociace 
www.annojck.cz a upřesňujících po-
zvánkách pro naše členy.
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Poslední měsíc před prázdninami byl fakt krutý, proto-
že jsme připravovali seminář o novém Občanském záko-
níku, řešili otázky kolem celorepublikové asociační valné 
hromady, obsazení v různých komisích a radách a hlavně 
připravovali jsme naší valnou hromadu - členskou schůzi 
jihočeské asociace. Přijali jsme další nové členy, a tak 
nás bude čtrnáct řádných členů naší asociace. Máme ko-
lem stovky neziskovek, které se účastní našich akcí, a to 
vše zvládáme.... musíme, protože jsme si zadali určité 
vize, mety, které chceme naplnit. Poprvé v historii  jiho-
české asociace (i když jsme v minulých rozpočtech kraje 
měli peníze, tak jsme je nikdy fyzicky nedostali) se nám 
podařilo získat i nějaké finanční prostředky na hrazení 
nejzákladnějších věcí a relativního chodu kanceláře.

Krátce

práZdNINy 2016

velké ohlédnutí za rokem 2015
* V úterý 12. května byla svolána PO-
rada zástupců krajských 
asociací neziskovek a našich 
zástupců Regionálních stálých konferen-
cí pro území krajů, a to do Prahy. 
* Valná hromada ASOCIACe NNO
České republiky proběhla 23. 
června ve Viničném domku v Praze 4,  
Modřanech.
* jihoČeská valná hroma-
da - Členská schůze se usku-
tečnila 27. června v Českých Budějovi-
cích v Baby centru Šikulka.
* výroČní zpráva 2015 je už vy-
věšená na našich webovkách.
* 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 republi-
ky, protože tento mediavíkend je určen 
Jihočechům.
* V září bude konference k so-
ciálnímu bydlení, kterou by 
měla zastřešit Asociace NNO ČR. 
* Na podzim připravuje Asociace NNO 
ČR anketu osobnost nezisko-
vého sektoru, a tak přijímáme 
do konce září 2016 nominace a nemusí jít 
jen o osobnosti z naší asociace, ale z ce-
lých jižních Čech.
* Na říjen se chystá Společná konference
se Zastoupením EK v České republice 
nové výzvy pro obČanskou 
spoleČnost.

Občasník vydává asociace NNO JČK
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Původně sedmé číslo mělo vyjít až v září, ale událo se toho tolik, že jsme se roz-
hodli, že vás navštívíme také na začátku prázdnin. Dovolte mi, abych za vedení 
asociace a kancelář ANNO JČK, popřál nám všem mnoho krásných chvil, teplíč-
ka a vláhy, abychom načerpali co nejvíce sil, optimismu, zkušeností z dalších akcí 
a projektů pro nadcházející podzim a zimu.     

Jiří Riki Řeháček, předseda ANNO JČK

KresleNý humOr

„Milý pane, ta-
zateli z jihočeského 
neziskového sekto-
ru, zaručit nemůžu 
zhola nic, ale slíbit 
vám můžu všech-
no. A co já vám 
slíbím, to nikdo ne-
může splnit.“

„Poslyšte, náš drahý a milý pane 
kandidáte, když vás zvolíme za hejt-
mana, co nám můžete zaručit?“
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Už je tady podzim. Přišlo slunné, barevné, ale i deštivé 
období, že bychom ven ani psa nevyhnali. Děti a studen-
ti zahájili školní rok. Světlo a tma budou ještě nějakou 
chvíli v rovnováze, postupně bude tmy ale přibývat. Při-
letí havrani, kterým mnozí říkají ruské vlaštovky, i když 
v některých místech u nás jsou celý rok. 

Krátce

Září 2016

podzim... nevadí, jedeme na plný plyn
* ČEKAJÍ NÁS KrAJSKé vol-
by, KTEré SE budou KoNAT 
v PÁTEK 7. A v SoboTu 8. řÍJ-
NA 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 republi-
ky, protože tento mediavíkend je určen 
Jihočechům.
* V září bude KoNfErENcE K So-
cIÁlNÍMu bydlENÍ, kterou by 
měla zastřešit Asociace NNO ČR. 
* Na podzim připravuje Asociace NNO 
ČR anketu oSobNoST NEZISKo-
vého SEKToru, a tak přijímáme 
do konce září 2016 nominace a nemusí jít 
jen o osobnosti z naší asociace, ale z ce-
lých 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 od-
bornou konferenci k sociálnímu bydle-
ní co JE cÍlEM SocIÁlNÍho 
bydlENÍ? PohlEd JEdNoTlI-
vých AKTérů. Konference proběh-
ne 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
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KresleNý humOr

Prostě nadešel čas, kdy se příroda 
zklidňuje. Ukládá se k delšímu, zimní-
mu, odpočinku. My si to však nemů-
žeme dovolit. Sice nostalgicky vzpomí-
náme na letní tábory, dovolené, ale my 
stále jedeme na plné obrátky. Neziskov-
ky prostě nikdy nespí. Nemohou, jsou 
aktivní celý rok, a tak i my pokračujeme 
ve svých plánech, stále máme velké vize, 
ze kterých nechceme ustoupit. Víme, že 
za chvíli nás bude čekat hodnocení le-
tošního roku, který se nám docela vy-
dařil, ale to nechme na pozdější dobu. 

Nyní nás čeká 
plnění toho, 
co jsme si 
předscevzali 
na tohle obdo-
bí. A je toho fakt hodně, máme se na co 
těšit. Osobně jsem rád, že naše asocia-
ce je konečně slyšet a ostatní ji začínají 
respektovat. Za to patří všem členům 
a příznivcům velký dík. 

Více je nejen v tomto čísle ale i na 
našich webových stránkách a na face-
booku.     Jiří Riki Řeháček, 

předseda ANNO JČK
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My, jako zástupci Jihočeského neziskového sek-
toru, nepreferujeme žádnou konkrétní kandidátku 
ani politickou stranu. Už v minulosti jsme se pře-
svědčili, že programové teze nebyly zárukou toho, 
jak bude kraj nakonec danými zastupiteli a jejich 
úředníky spravován. U voleb navíc nerozhodují 
pouze programy, ale i osobnosti samotných kandi-
dátů a pověst a schopnosti stran jako celku.

Krátce

říJeN 2016

přinesou volby nějakou změnu?
* Kamarádi, tak se nám to zase všechno 
rozběhlo – běžný rok začal před měsí-
cem… Letní měsíce zůstávají ve vzpo-
mínkách a na fotkách a videích. Jsme si 
jisti, že se máte čím pochlubit, a tak bu-
deme rádi, pokud nám o tom dáte vědět. 
Rádi váš krátký článek i s fotkou zveřej-
níme na našem webu i facebooku. Bude 
to fajn, protože takový článek může být 
zajímavou inspirací pro ostatní.
* Asociace NNO ČR vyhlásila anke-
tu OSOBNOSt NezISkOVéhO
SektORU. Žádný návrh jsme nedosta-
li, a tak jsme letos za jižní Čechy nikoho 
nenavrhli.
* kRAjSké VOLBy Se LetOS
uskuteční 7. a 8. října. 
* V Táboře a v Českém Krumlově jsou  
VOLBy dO SeNÁtU PARLA-
mentu čR, a to v době krajských vo-
leb 7. a 8. října 2016 (druhé kolo volby do 
Senátu je 14. a 15. října 2016)
* Ve středu 5. října v sále Zastupitelstva 
Jihočeského kraje v Českých Budějovi-
cích proběhne seminář ÚčetnICtVí, 
DanĚ a neZIskOVÉ ORGanIZa-
Ce, který je připravený za podpory Ji-
hočeského kraje a Asociace nestátních 
neziskových organizací Jihomoravského 
kraje.
* Ve dnech 11. až 13. listopadu proběhne 
v Jihlavě CVVZ 2016 - najdete v čísle.
* Zajímavé programy od GOOGle pro 
neziskovky - najdete čísle.
* jak jsme na tOm českÉ ne-
zISkOVky, jak nás hodnotí svět? - na-
jdete v čísle

Občasník vydává asociace NNO JČK
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Volič, který 
má skutečný 
zájem na dob-
ře fungujícím 
kraji, by však 

Pokračování na str.4

KresleNý humOr
    Miláčku, máme tu

23 kandidátek... Programy, 
které se od sebe moc neliší,
každý slibuje a slibuje. Jsou

tam lidi, o kterých si myslím, 
že jsou výborní, dobří, ale 
i hajzlové... Všichni jsou

všude, a tak koho?

To neřeš, stejně si pořádně nevybereš, protože nikdy nic není tak jedno-
duché jako ve volebních programech. Ať vyhraje Petr nebo Pavel, stejně se 
nakonec vymluví, že jim to koalice nedovolila... Vol tedy svým srdcem...

měl mít zájem i o to, jak se staví jed-
notlivé strany k neziskovému sektoru. 
Je jeho přirozeným zájmem zajistit, aby 
byly krajské prostředky užívány trans-
parentně a efektivně; je mnohdy i jeho 
potřebou mít dostupné konkrétní služby 

napříč všemi sektory – ať přímo pro 
sebe, tak pro své rodiče i potomky.

Je zřejmé, že jednotlivé politické re-
prezentace (letos máme 23 kandidá-
tek do krajských voleb)potřebují mít 
v neziskovém sektoru nezávislého, ale 
zároveň dobře fungujícího partnera. 
Mohou tím totiž zajistit, aby sliby, kte-
ré v tuto chvíli činí, byly nakonec i na-
plněny.
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Konečně už máme po volbách. Někteří jsou spoko-
jeni, jiní rozmrzelí, ale tak to bývá v demokracii, že 
většina vyhrává, i když je vše relativní, protože pro-
centuálně přišlo volit hodně málo lidí. Někde sestavili 
krajskou vládu bez vítěze nebo šli s někým, kdo je na 
druhém programovém protipólu. Ale to je politika. 
Přesto nemohu pochopit ty, kteří nešli volit, zahodili 
tak šanci na svou volbu. My, co jsme šli volit a své-
ho práva využili nyní očekáváme, že nové seskupení 
bude lepší než to minulé nebo předminulé. Uvidíme...

V současné době máme pouze necelé dva měsíce 
do konce roku. Budeme hodnotit svou práci, ohlížet 
se za tím, co se nám podařilo, a co méně. Zda jsme 

splnili všechny své letošní vize a plány, podařilo-li se nám oslovit více nezis-
kovek než v předešlých letech, zda jsme konečně navázali dobrou spolupráci 
s krajem a střešními celostátními organizacemi, jak nás vnímají ostatní, co 
naši členové a podobně. Je toho hodně nad čím bude sedět výbor a předloží 
své členské základně, ale každý z nás má na našich úspěších, ale i nezdarech 
svůj podíl, a tak se společně zamysleme nad vizemi a úkoly na rok 2017.  

              Jiří Riki Řeháček, předseda 

KRÁTCE

LISTOPAD 2016

Letos vycházíme už naposledy
* Volby do kraje skončily. Kar-

ty jsou rozdány, a tak jsme rádi, že 
naše smlouva o spolupráci s krajem 
stále platí.

* Seminář ve spolupráci s Jihomo-
ravskou asociací neziskového sekto-
ru na ekonomická témata se vydařil. 
Přišlo asi šedesát zástupců z jihočes-
kých neziskovek. 

* Asociace ICM České republiky 
měla své jednání v Brně, kde nechy-
běli ani přátelé z Asociace NNO Ji-
homoravského kraje.

* Mediavíkend se nakonec usku-
tečnil (původně měl být v září v Pla-
né nad Lužnicí) v rámci Mediakem-
pu, a to díky výborné spolupráce 
s CPDM a ICM Český Krumlov. 
Uskutečnil se na Zátoni.

* Do našich řad přišel další nový 
člen, kterým je spolek Tenis Tábor. 
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KRESLENÝ HUMOR
ZAPIŠTE DO DIÁŘE

Ve středu 7. prosince 2016 nás čeká 
poslední setkání jihočeských nezis-
kovek v tomto roce, které se tradičně 
uskuteční v sále Zastupitelstva Jiho-
českého kraje.

Samozřejmě, že už nyní pro zájemce 
připravujeme další přínosný seminář. 
Ale více nyní nebudeme prozrazovat, 
protože bližší informace zveřejníme na 
našich webových stránkách a členům 
a stálým příznivcům zašleme pozvánku. 

Jsem nový člen Zastupitelstva kraje, a tak mi laskavě vysvětlete k čemu vlastně potřebujeme 
nějaké ty neziskovky... Že jsou levnější než státní? Že dělají pro obyčejné lidi? A fakt to nejsou 
jen sociální služby? A proč to vlastně dělají když tam nejsou velké peníze? Jsou fakt divní...

PRO ČLENY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORgANIZACÍ jIHOČESKéHO KRAjE,
KTEřÍ PROPAgujÍ A NAPLňujÍ PřÁTELSTVÍ ROZRůZNěNÝCH

ObČASNÍK
www.ANNOjCK.CZ
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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 dotáhli to, na čem 
jsme se před dvěma lety domluvili, a to prohlubovat povědo-
mí o naší asociaci, vytvořit širší nabídku, lépe spolupraco-
vat s ostatními krajskými asociacemi neziskovek, profesními 
asociacemi a spolky, vytvořit informační místa v jednotlivých 
okresech, lépe spolupracovat se samosprávami a hlavně kraj-

ským 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 filozo-
fii Přátelství rozrůzněných, chceme být otevření pro všechny jihočeské neziskovky, 
které chtějí s námi spolupracovat. Nikomu se nevnucujeme, nikomu nic nenařizuje-
me. Stavíme na tom, co nás spojuje. Respektujeme, co jednotlivé spolky a organiza-
ce odlišuje. Na závěr mi dovolte, abych za celý výbor poděkoval těm, co napomohli 
rozvoji neziskovek v Jihočeském kraji, dokonce i některým politikům 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. 
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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.

06: červen 2016
* pozvánka na členskou schůzi * kra-

jánci se setkali * aktuality * Ps rsK 
jednala a respektuje nás * znáte svá 
pacientská práva? * sochy a děti už po 
čtrnácté * nezapomínáme na historii * 
workshop a stres * Bambi už je potři-
nácté

07: prázdniny 2016
* velké ohlédnutí za rokem 2015 * 

celostátní ANNO hodnotila rok 2015 
* členská schůze * výroční zpráva na 
webu * otazníky kolem Oz * hledáme 

to, co nás spojuje * děti z Míru na zá-
toni * interkulturní workshop * sociální 
služby a pomůcky * senioři a zdravotně 
postižení jim nejsou lhostejní

08: září 2016
* z kanceláře, odborná konference 

k sociálnímu bydlení * lt pro děti ze 
soc. vyloučené lokality * Cesty a křižo-
vatky (sN Čr) * mediavíkend * nový 
člen VŠers a sŠIPs* sběrné místo sbí-
rek 

08: říjen 2016
* přinesou volby nějakou změnu? * 

poslední čtvrtletí * polemika * konfe-
rence k sociálnímu bydlení * volby 2016 
- senátor odchází, seznam kandidátů, 
průzkumy * zlatý Arnošt Petráček aneb 
splněná přání * vzdělávání v kraji * fun-

gování esI fondů * Bude jednodušší 
a rychlejší administrativa projektů? * 
týden vzdělávání v Jihočeském kraji * 
dodační tituly * mediální gramotnost 
* google nabízí NNO * sport a senioři 
z Mesady * Jihlavská CVVz se blíží * 
barevný svět mezi námi * pro sociálně 
znevýhodněné * dotační tituly * den 
s handicapem * stav neziskovek v Čr * 
dobrovolnice dostala dárek

10: listopad 2016
* veletrh vzdělávání a řemeslo * Jiří 

zimola už potřetí hejtmanem * ekono-
mické téma opět zabralo * ICM publi-
kuje * sebeobrana pro soc. pracovníky * 
Březové lístky * mediavíkend * soutěž 
* nový člen tenis tábor * seniorka roku 
je z Volar
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PŘIHLÁŠKA
DO  ASOCIACE 
NESTÁTNÍCH		NEZISKOVÝCH	 ORGANIZACÍ 	JIHOČESKÉHO	 KRAJE

1) IDENTIFIKACE  NNO

2) CHARAKTERISTIK A - OBLAST CINNOSTI
A) Vzdělávání	 a  poradentví
B) Regionální	 rozvoj  a  cestovní	 ruch
C) Děti	 a 	mládež
D) Tělovýchova  a 	sport
e) Kultura, 	umění		a  památky
f) Sociální	 věci	 a  zdravotnictví
G) Ekologie	 a  životní		prostředí
                                                                   (zakroužkujte) podpis  oprávněného  zástupce

a  razítko NNODatum  a  místo  podpisu:

PRÁVNÍ NORMA

SÍDLO

IČ

ČÍSLO REGISTRACE

DATUM VZNIKU
MISTO REGISTRACE

TELEFON	/	FAX

EMAIL

WEBOVÉ	STRÁNKY

ADRESA / KONTAKT

JMENO

JMENO

PR IJMENI

PR IJMENI

BYDLISTE

BYDLISTE

TELEFON

TELEFON

EMAIL

EMAIL

STATUTÁRNÍ	ZÁSTUPCE

KONTAKTNÍ OSOBA

2017


