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PRO ČLENY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH organizací jihočeského kraje,
kteří propagují a naplňují přátelství rozrůzněných
říjen 2017
ZDARMA * Asociace NNO JČK byla založená v roce 2010 * III. ročník * Ze života ANNO JČK a anno ČR *

krátce
* dotace eu a audity Eurocentrum České Budějovice
všechny zve ve středu 4. října 2017
v čase 9.30 až 13.30 hodin do sálu
Zastupitelstva kraje v Krajské úřadě
Jihočeského kraje, a to na seminář
Dotace EU a audity, který je zdarma. Ale nezapomeňte potvrdit svou
účast nejpozději do 28. 9. 2017 na email pavla.slipkova@mmr.cz.
* ČLENSKÁ SCHŮZE - VALNÁ HROMADA bude v listopadu
2017 (pozvánky budou včas rozeslány). Budeme se věnovat Zprávě
o činnosti a hospodaření Asociace
NNO JČK z.s. v roce 2016 včetně
hospodářského výsledku, schválení
výroční zprávy; Plánu činnosti asociace v roce 2017 a 2018 a Schválení
rozpočtu asociace v tomto roce (už
je mnohé schválené většinou členů korespondenčně).
* Prosíme všechny naše členy, aby
posílali své příspěvky s fotografiemi včas, abychom je mohli uveřejnit v našem Občasníku, ale také
na webových stránkách. Je škoda,
že mnozí tuto možnost podceňují,
protože náš Občasník jde do celé republiky i do zahraničí a má velkou
odezvu.
* PŘIPRAVUJEME v občasníku NOVOU RUBRIKU - v ní
se budeme ptát úředníků a politiků
na jejich vztah a pomoc i „pomoc“
jihočeským nestátním neziskovým
organizacím (čekáme na náměty).
Občasník vydává Asociace NNO JČK
kontakt: 390 03 Tábor, Leskovická 2668
odpovídá: Jiří Riki Řeháček, Dr.h.c.
+420 728 511 557; annojck@seznam.cz
www.annojck.cz;
www.facebook.com/annojck
BÚ ANNO JČK: 0270126754/0300
Občasník naší asociace vychází bez jakékoliv
cizí finanční nebo materiální podpory.
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Za chvíli hodnotíme letošní rok

Už je tady podzim, mnozí z nás si přitápí, více se oblékáme, přezouváme sebe i naše plechové miláčky. Teplé měsíce jsou už nenávratně pryč, ale my stále aktivně plníme
své funkce ve svých neziskových organizacích. Za chvíli se
budeme otáčet za výsledky letošního roku, budeme hodnotit své úspěchy, ale i neúspěchy. Věřím, že těch úspěšných
aktivit a počinů bude více. Nezdary nás určitě posílí v další činnosti. Právě na našich webových stránkách, sociálních sítích, zpravodajích jednotlivých společností a spolků
zaznamenáváme nemalé úspěchy. Mnohé úspěchy, náměty a doporučení pro ostatní lze najít také v našem Občasníku. Stačí si v jednotlivých číslech zalistovat. Jsem osobně rád, že právě nestátní neziskové organizace jsou pilířem občanské společnosti, té společnosti, kterou
chceme aby byla lepší, kde zvítězí Pravda a Láska a Přátelství rozrůzněných. Jsem
rád, že mnozí z nás hledají to, co nás spojuje. Právě na tom chceme stavět naší
spolupráci. Věci, které nás odlišují je sice hodně, ale právě proto máme nejrůznější
společnosti, organizace, spolky, nadace apod. Pokud by to tak nebylo, pak bychom
byli jen mlčící většinou, která se nepotřebuje sdružovat a vytvářet své hodnoty, hodnoty pro všechny, to znamená nejen pro sebe, své nejbližší, názorově vstřícné, ale
i ty ostatní, kteří plně nesouhlasí se vším, co děláme. Pokoušíme se domluvit, a to je
to nejdůležitější.
Jiří Riki Řeháček, předseda

kreslený humor

Opět nás čekají volby! Hmm 20. a 21. října... A koho budu volit? Já vím, že
zase komunisty, ale ještě nevím z kterých stran, protože jich máme haffo...

polemika

2

Mnoho let jsme vlastně neměli žádnou funkční kancelář, až loni
se nám podařilo ji vytvořit, letos
fungovala až do konce července,
ale vzhledem k tomu, že jsou neustálé nevyjasněnosti kolem krajské
dotace 2016, tak nemáme finanční
prostředky ani na energie (ty jsme
jen platili) a základní potřeby. Využívali jsme celé prostory bývalého
sídla táborského ICM, které skončilo v s poskytováním veřejných
bezúplatných informačně poradenských a konzultačních služeb docházkovým způsobem v prostorech
uprostřed Tábora.
Sami cítíme, že je to velký handicap, ale realita je už taková. Přesto
věříme, že tato věc nebude mít velký vliv na činnost naší asociace. Je
pravda, že se scházíme porůznu, nemáme žádné své prostory ani zázemí.
Vše děláme zcela postaru - všichni
jako dobrovolníci, kteří pracují pro
ostatní jako koníčkáři. Je pravda, že
se to nedá dělat donekonečna, protože žádný z nás není rentiér a dnešní
svět plný nástrah a potřebuje i v naší
branži profesionály, kteří se vyznají
v legislativě, účetnictví apod. Už nestačí nadšení, čestnost, pravdomluvnost, odhodlání...
Asociace potřebuje, aby ji převzali mladší, ne důchodci, kterým se
bude dařit dál pokračovat v tom, co
jejich předchůdci dokázali a rozvíjet nové formy, metody a prostředky
v akceschopnosti asociace. Vím, že
to není žádná legrace, protože svůj
díl jsme si za sedm let tvrdě odpracovali, i když se nám poslední rok
moc nedařilo. Ale to je už jiná kapitola. Vyzývám ty mladší, aby převzali pomyslné pádlo, aby asociace
mohla plout i rozbouřených mořích.
Jiří Riki Řeháček,
předseda asociace
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březové lístky
Oceňování Březovým lístkem má právo každý kdo
dlouhodobě a nezištně pracuje ve prospěch dětí a mládeže. Je to poděkování od ostatních nositelů Březového lístku. Dokladem o ocenění je udělovací list s podpisy navrhovatele, ručitelů a dalších signatářů s vypsáním jejich podpisové hodnoty. Udělování
začíná prvním stupněm a podle zásluh
a vývoje oceňovaného pokračuje nejblíže
vyšším stupněm. Věkové limity pro oceňování nejsou stanoveny. Mezi udělením
jednotlivých stupňů je nutné zachovávat
časový odstup alespoň jednoho roku. Na
oděvu nebo stejnokroji se nosí viditelně...
Více na http://brezovylistek.cz.
-ček-

výzva
Čekají nás opět volby do poslanecké
sněmovny. Tentokrát se musíme více
zamyslet nad tím, koho volit a koho nevolit, protože jen málo poslanců rozumí
a fandí nestátním neziskovým organizacím. Zastřešují se jejich činností, ale
s podporou je to horší. Mnozí z nich
nechápou rozdíl mezi příspěvkovými
a neziskovými organizacemi, nechápou,
že platy v sociálních službách jsou většinou na úrovni životního minima, že
práce ve spolcích, sportovních klubech,
práce s mládeží a dětmi jsou podhodnocovány. Mnozí by rádi požádali o nějakou, i udržovací, dotaci, ale neví kde,
jak a hlavně mají strach z vyúčtování.
Tady jsou lidi, kteří celý život pracovali
jako dobrovolníci bez finanční podpory,
ale přitom by si zasloužili za svou práci
i odpovídající platy. Podaří se nám prolomit tyto ledy? Uvidíme, jak budeme
volit a zda zvolíme ty, kteří budou neziskovkám nakloněni.
-red-

kolik nás je?

Současní členové Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje jsou Informační centrum
pro mládež Tábor; KreBul – občanská
poradna Prachatice a Volary, Dobrovolnické centrum Prachatice, SeniorPoint
Prachatice; Sdružení Meta Jindřichův
Hradec; Hnutí Březový lístek, Tábor;
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory Prachatice; Informační centrum občanského sektoru Český
Krumlov; Centrum pro pomoc dětem
a mládeži Český Krumlov; Mesada Písek; Baby club Šikulka České Budějovice; Humanitární pomoc Ukrajině;
Jihočeské centrum rovných příležitostí
Prachatice; Sdružení jihočeských celiaků České Budějovice; Vysoká škola
evropských a regionálních studií České
Budějovice; K-9 RESCUE CZ Srubec;
Střední škola informatiky a právních
studií České Budějovice; Tenis Tábor;
Rozvojová a vzdělávací České Budějovice; Ledax České Budějovice a Síť pro
rodinu Česká republika (Český Krumlov).
Teoreticky Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje
má devatenáct členů, ale mnozí mají své
pobočky po celém kraji, například SeniorPointy, Ledax, Hnutí Březový lístek,
Mesada, Metha, Dobrovolnické centrum
nebo Jihočeské centrum pro zdravotně
postižené a seniory. Tímto rozvrstvením
jsme v každém okrese, ale také ve větším městě.
Nejlepší je zajít na http://annojck.cz
a vyhledat si to, co kdo potřebuje. -riki-

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
nebo přímo http://bit.ly/AsociaceNNO_JihočeskéhoKraje.
Zboží si vyberete, zaplatíte a spokojený obchodník pošle část
peněz z ceny nákupu vámi zvolené neziskové organizaci. Vy
nezaplatíte nic navíc. Děkujeme všem, kteří podpořili svou asociaci už v roce 2016.

senioři a mesada

V Hradci o dopravě

poradny nno
Kam se obrátit
o nejen radu,
ale i o pomoc

Zapsaný spolek Mesada sídlí v Jindřichově Hradci, ve Vimperku a v Písku.
Právě tady pořádají mnoho akcí pro lečnosti. Zaobírá se sociální rehabilitaseniory, osoby se zdravotním a sociál- cí, a to v Písku, Jindřichově Hradci a ve
ním znevýhodněním. Mesada španělsky Vimperku. Dále pak osobní asistencí,
znamená podpora, jak tedy už z názvu a to v Písku a Jindřichově Hradci a navyplývá, tak posláním spolku je podpo- konec sociálně aktivizační službou pro
rovat a naplňovat práva, potřeby a zá- seniory a osoby se zdravotním postižejmy osob se zdravotním a sociálním ním, a to v Jindřichově Hradci. Právě
znevýhodněním a jejich inkluzi do spo- tady v úterý 29. srpna uspořádala Mesada přednášku Senior v dopravě...
		
-red-, foto Mesada

drogy a metha

Nebojím se ničeho

JINDŘICHOHRADECKO - Metha je zapsaný ústav, který
pomáhá lidem, kteří se dostali do tíživé životní situace v důsledku zneužívání návykových látek nebo závislosti na nich.
Vyvíjí preventivní činnost pro děti a mládež v oblasti rizikového chování, pořádá osvětově vzdělávací programy pro žáky
a studenty, jejich rodiče a pedagogy.
Jsi statečný, zkoušíme, jak se žije v extrémních podumíš se brá- mínkách, v září vysvětlíme rozdíl mezi
nit, víš jak si škádlením a šikanou, prodiskutujeme
poradit v ne- proč je lepší nebrat návykové látky.
lehkých situ- V říjnu ve Slavonicích, ve Spolkovém
acích? Někdy domě se uskuteční společenský večer,
je těžké se kde bude šance setkat se se zajímavými
správně roz- lidmi, kteří se přestali bát a svoji odvahodnout, Pro- hou pomáhají ostatním.
tože je to těžVíce lze najít na webových stránkách.
ké, připravili
-methajsme pro tebe
a tvé kamarády, řadu setkání, na kterých si společně
ukážeme, co dělat v situacích které nás
můžou ohrožovat. Ať už je to nevhodné
chování spolužáka, zlomená noha, nebo
strach o někoho blízkého a další situace,
ve kterých si nemusíš hned vědět rady.
Nebudeme do tebe hustit přednášky,
společně si půjdeme vyzkoušet co dělat
když se někdo topí, o prázdninách vy-

kde nás najdete?

Asociace nestátních neziskových
organizací Jihočeského kraje ve spolupráci s Asociacemi Jihomoravského
a Zlínského kraje loni otevřeli bezplatné poradenství právní, daňové,
grantové a účetní pro naše členy.
Od března 2016 byla zahájena realizace projektu Poradenství pro NNO,
část bezplatná internetová poradna
– poradna@annojmk.cz (právní, daňové, grantové a účetní poradenství),
jehož garantem je Asociace nestátních
neziskových organizací Jihomoravského kraje za podpory Ministerstva
pro místní rozvoj České republiky.
Partneři projektu jsou tři krajské
střešní organizace – Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského, Jihomoravského a Zlínského
kraje.
Více informací lze najít na webových stránkách http://www.annojmk.
cz/poradenstvi, kde je vše rozdělené
do oblastí:
1) PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
2) DAŇOVÉ PORADENSTVÍ
3) GRANTOVÉ PORADENSTVÍ
4) ÚČETNÍ PORADENSTVÍ
Také lze využít bezplatné poradny Asociace nestátních neziskových
organizací České republiky.
V roce 2016 byla zahájena realizace projektu Poradenství pro nestátní
neziskové organizace, část bezplatná
internetová poradna. Svými dotazy
i mj. pomůže lépe zacílit oblasti, kterým se poradna může detailněji věnovat.
Své individuální otázky můžete
směrovat na info@anno-cr.cz
Také tady je poradna rozdělena do
čtyřech oblastí:
1) Právní poradna (právo a zákony)
2) Daňová poradna (finance a účetnictví)
3) Účetní poradna
4) Grantová poradna /granty
Navíc zde také najdete užitečné odkazy, které se mohou hodit při řešení
různých situacích.
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sociální oblast

Tři roky dobročinného obchůdku

PRACHATICE - Dobročinný obchůdek byl otevřen v září před třemi lety.
Pracovníci a dobrovolníci se celou dobu snaží ho vylepšovat, více zpřístupňovat zákazníkům a nabízet stále nové zboží i výhody. Také letos bylo provedeno několik změn, například jsou nové regály, které výrazně rozšířily prodejní plochy obchůdku. V nich najdeme rozšířenou nabídku bot, skla, keramiky
a porcelánu. Zajímavá je také nabídka knih. Jednu krabici knih nám zasílají
každý měsíc přímo z tiskárny, a tak si je možné za přijatelné ceny koupit i poslední novinky.
Obchůdku se nevyhnula ani elektro- stižením, bude místem setkávání pro
nická evidence tržeb. Výborně spolu- dobrovolníky všech věkových kategopracuje se společností TextilEco při od- rií a bude se snažit udržet kvalitu zboží
vozu neprodejných kusů oblečení, které i služeb, které zákazníkům poskytuje.
Od začátku svého působení podporufirma dále zpracovává.
Ale co prachatický dobročinný ob- je sociálně slabé rodiny. Těm většinou
chůdek nebude měnit? Nadále bude věnuje dětské oblečení nebo sbírá savé
zaměstnávat osoby se zdravotním po- materiály pro prachatický útulek pro
psy. Každý měsíc pořádá slevové akce
na nějaký druh zboží. V oblečení, i mezi
dalším zbožím, lze neustále najít nejen
nové věci, ale i zajímavé retro kousky.
Další je sezónní prodej výrobků zdravotně postižených a seniorů.
„Letos v srpnu proběhl v rámci Prázdninového pasu Rukodělný
workshop pro děti a dospělé, kde všichni mohli vyrábět drobné předměty z korálků a knoflíků, malovat na náramky
ze špachtlí, vyrábět náramky ze špacht-

vzdělávání

Poznej sám sebe

PRACHATICE - V pátek 8. září se uskutečnil letos už druhý sebepoznávací seminář pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách Poznej sám sebe. Pětihodinový seminář uspořádalo Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s., a díky finanční podpoře
Města Prachatice byl zcela zdarma, navíc vedený zkušenou lektorkou
reflexní terapeutkou Mgr. Květou Kadlecovou.
Setkání bylo zahájené v Komunitním
centru zdravotně postižených a seniorů
v Prachaticích. „Účastníci setkání pomocí reflexní terapie ošetřili na nohou
orgány, které v tomto období jsou nejvíce zatěžovány. V září jimi jsou slezina
a slinivka. Všichni dostali natisknuté
teoretické informace a nákresy reflexních zón na ploskách chodidel a jejich
napojení na jednotlivé orgány v těle,
které si odnesli domů. Pak si vypracovali rituál první pomoci při zahlcení
mozku myšlenkami, který je v oblasti
sociálních služeb obzvláště potřebný, sociálních pracovnic a pracovnic v sociprotože si sociální pracovníci i pracov- álních službách z pěti prachatických orníci v sociálních službách běžně nosí ganizací, které poskytují sociální nebo
svoji práci domů“, doplnila ředitelka doplňkové sociální služby a jedna pracovnice odboru sociálních věcí Města
JCZPS Mgr. Hanka Vlasáková, DiS..
4
-redNa druhý seminář přišlo sedmnáct Prachatice. 		
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lí a cédéčka. Výrobky tvůrci věnovali
dobročinnému obchůdku k prodeji. Za
to jim a i všem ostatním dárcům patří
velký dík. Letošní výtěžek 2016/2017
z dobročinného obchůdku šel na podporu Poradny pro zdravotně postižené,
seniory a jejich rodinné příslušníky,“
dodala Mgr. Hanka Vlasáková, DiS.,
ředitelka Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. -red-

dobrovolníci

Dobrovolnické
centrum v Prachaticích je jedním
z těch, kteří jsou zaměřené na získávání,
výběr, evidenci dobrovolníků pro konkrétní dobrovolnické programy v regionu, zjišťování potřeb přijímajících
organizací, školení, zajištění a pojištění
dobrovolníků, zajištění supervize, komunikaci s přijímajícími organizacemi,
propagaci a podporu rozvoje dobrovolnictví na Prachaticku. Fotografie je
z jedné z akcí, kterých prachatické dobrovolnické centrum pořádá každý měsíc
několik.
-red-

sociální služby
DOPORUČENÝ POSTUP PRO
JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU
Pracovní skupina
asociace
připravila
návrh doporučeného
postupu k jednání se
zájemcem o pobytovou službu s praktickými vzory, který reflektuje současné potřeby klientů a poskytovatelů sociálních služeb. V tuto chvíli materiál
připomínkují odborníci z branže. Metodika bude poprvé k dispozici na kongresu asociace letos v říjnu.

mládež

Přeshraniční spolupráce a pět národů

ČESKOKRUMLOVSKO - Celkem jednadvacet účastníků ve věku třináct
až dvacet let, pět národností, sedm dní… Letošní ročník projektu Přeshraniční
spolupráce mládeže, který v týdnu od 21. do 27. srpna zorganizovalo Centrum
pro pomoc dětem a mládeži v Českém Krumlově, byl doposud nejúspěšnější.
„Letošní ročník byl moc fajn. Sešli se opět potvrdil, že to funguje náramně.
skvělí lidé,“ hodnotí hlavní koordinátor Zároveň je to zábavné a velmi rozmaprojektu Jiří Muk. „Účastníci si byli nité. Všichni, nebo minimálně většina,
typově podobní, skvěle spolupracovali, si celý týden vždycky užívají,“ věří Jiří
dokázali fungovat jako tým. Měl jsem Muk, který také upozorňuje na prolaz toho radost.“
mování jazykových bariér. „Projekt
je samozřejmě v angličtině. V žádném
případě to ale není tak, že tady máme
jen nějaké VIP klienty, kteří skvěle
ovládají cizí jazyky. O tom to není. Letos jsme tu měli třeba i dvě dívky z hornoplánského dětského domova.“

Vzájemná spolupráce mezi mládeží
přitom nebyla samozřejmostí. „Základní ideou projektu je podpora spolupráce
slovinské, slovenské a naší mládežnické
organizace. Účastníci tedy pocházejí z těchto zemí. Letos jsme tu ale měli
i dívku z Turecka a jednoho Kurda.
Neřešili jsme politiku a všichni jsme
byli na stejné lodi. To je základ, takhle
by to mělo být všude,“ říká Jiří Muk.
Jak bylo řečeno, sedmidenní program
Hlavními tématy projektu jsou méje
každoročně velmi rozmanitý. Nechydia a tvořivé aktivity. „Tyto oblasti se
bí
aktivity jako rafting, exkurze do zadají krásně skloubit, letošní ročník nám
jímavých regionálních míst, workshopy
a umělecká tvorba. Úspěch měla napří-

děti

klad malba na hedvábí pod vedením
Kristýny Blažkové. „Vytvářeli jsme
hedvábné mandaly, což pro leckoho
byla bezesporu novinka. Umělec dělá
vnitřní obrázek sama sebe, což je zajímavé. Je vidět, jak jsme každý jiný. Někdo udělá jednoduchý motiv, další velmi detailní… Někdo pracuje s veselými
barvami, někdo s temnými a tak dále,“
popisuje mladá umělkyně.
Zajímavostí je, že si hedvábnou mandalu zvládne vyrobit každý. „Není to
o talentu. Pracovat s barvou umí každý,
opravdu každý… Vždy z toho vznikne
něco zajímavého. Letos jsem tu měla
kluky, kteří se ofrňovali, že to bude
nuda, pak byli překvapení, jak moc je to
bavilo,“ usmívá se Kristýna Blažková.
Projekt Přeshraniční spolupráce mládeže se uskutečnil již pošesté. „Jsem
rád, že se naše zahraniční vazby stále
prohlubují. Už před lety, kdy jsme tento projekt vymýšleli, jsme si říkali, že
by mohl mít úspěch. Nepletli jsme se,“
uzavírá Jiří Muk.
Václav Votruba

Prázdniny v pohybu - Čeřín 2017

ČESKÝ KRUMLOV - Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.
uspořádalo opět na Čeříně u Rožmitálu na Šumavě, v době 6. až 19.
srpna 2017 letní tábor pro holky a kluky ve věku od šesti do patnácti
let. Letošní tábor byl vodácký s nabídkou netradičních sportů a soutěží, celotáborovou hrou, stezkou odvahy...
A tak dejme slovu tomu nejpovola- program se spoustou netradičních spornějšímu vedoucí tábora Ivě Sonnberge- tovních aktivit, her a také celotáborová
rové: „Naše Centrum pro pomoc dětem hra na motivy Vikingové. Děti za jeda mládeži, o.p.s. Český Krumlov i v le- notlivé etapy celotáborové hry postupotošním roce pořádalo tradiční aktivitu, valy na žebříčku síně slávy až se z nich
kterou je letní tábor Prázdniny v pohy- staly nejlepší a nejuznávanější Vikingobu. Tábor proběhl letos opět na tábořišti vé. Kromě celotáborové hry účastníci
u Čeřína poblíž Rožmitálu na Šumavě tábora absolvovali výlety do okolí a na
v období letních prázdnin především hrad Rožmberk. Zde někteří navštívili
pro českokrumlovské děti. Zúčastnilo se místní katovnu, kde si na vlastní kůži
ho osmatřicet dětí ve věku od sedmi do vyzkoušeli některé mučící nástroje,
patnácti let. Pro dětské účastníky tábo- a také spluli na raftech část řeky Vltavy
ra byl připraven, jako každý rok, nabitý od Veverek do Branné.“
-red-
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Vzpomínání s D. Lieblovou v Terezíně

PRACHATICE / TEREZÍN – KreBul, o.p.s. i v době
letních prázdnin pokračuje v realizaci aktivit v rámci
projektu Vzpomínka pro lidskost 2017. Další byla návštěva koncentračního tábora Terezín, kde se průvodkyní stala přímá pamětnice, Dagmar Lieblová.
Jedenáct účastníků napříč všech vě- které prošly Terezínem a v průběhu válkových skupin se dvěma osobami na ky zemřely. Mezi nimi i sestra, bratranvozíčku, navštívilo koncentrační tábor ci…
Exkurze pak pokračovala už bez paní
v Terezíně ve čtvrtek 25. srpna. Průvodkyní se jim stala pamětnice Dag- Lieblové. Prachatičáci navštívili kolummar Lieblová, předsedkyně Terezínské bárium, krematorium a Malou pevnost.
iniciativy. Provedla je Magdeburskými Koncentrační tábor Terezín byl naciskasárnami, zdejší expozicí, ukázala jim tickým represivním zařízením, kde byl
budovu, ve které za války žila se svý- koncentrační tábor, věznice gestapa
mi kamarádkami. Výprava z Pracha- a židovské ghetto. V Terezíně nebyly
tic návštěvu zakončila v muzeu ghetta. plynové komory ani žádné jiné zařízení
Dagmar Lieblová vyprávěla o životě určené pro hromadné vraždění. Přesto
v Terezíně. Ukázala jim okna, kde měla zde umírali lidé, přesto životní podmínsvůj dívčí pokoj. Sousedila také s ji- ky byly z dnešního pohledu hrozné. Ale
nými přeživšími, které KreBul, o. p. s. i tak někteří z nich přežili.
měla jako hosty konference Přes Volary
„Jednou z přeživších je i Dagmar
přešla smrt, například Helgu Hoškovou Lieblová, která již několikrát byla čest– Weissovou nebo Martu Kottovou. Vy- ným hostem konference Volary a poprávěla o dětské opeře Brundibár, časo- chod smrti, kterou organizuje KreBul,
pisu Vedem i celé řadě osobností, které o. p. s. každý rok. Právě paní Lieblová
v Terezíně byly vězněny. Na stěnách v z Terezína byla s celou rodinou transmuzeu jsou napsaná jména tisíců dětí, portována do tábora Osvětim - Birkenau. Hrůzy zdejšího tábora přežila jen

senioři

Dagmar Lieblová
díky chybě, kdy se někdo přepsal v jejím
roce narození (místo 1929) uvedli 1925.
Stala se tak věkově „práceschopnou“
a prošla selekcí. Zatímco zbytek její rodiny skončil v plynových komorách. Její
cesta pak pokračovala do Hamburku
na nucené práce a osvobození se dočkala v táboře Bergen-Belsen v době, kdy
již nedoufala, že strádání zde může ještě
přežít,“ doplnila Mgr. Jiří Gabriel Kučera, DiS. z prachatického Krebulu.
-red-

SeniorPointy fungují na pěti místech

PRACHATICE / ČESKÉ BUDĚJOVICE – Zástupci SeniorPointů z Českých Budějovic a Prachatic se setkávají pravidelně. V srpnu to bylo například dvakrát.
S e t k á n í akcích, kulturních a společenských.
S e n i o r P o i n - Získají tu i novinky a podrobnosti
tů v Českých Budějovicích proběhlo o zdravotnických a sociálních službách.
8. srpna v Krajském úřadu Jihočeské- Senior Pointy pokrývají široké spekho kraje za přítomnosti vedoucí odboru trum informací, které jsou pro osoby
sociálních věcí KÚ Jihočeského kraje starší 55 let důležité.
Pavly Doubkové, společnosti Společně
Projekt Senior Point, který stojí za
o. p. s. Lukáše Vaculíka a vedoucích Se- vznikem těchto kontaktních míst, si vzal
niorPointů a zástupců měst, kde Senior- za cíl větší zapojení starších osob do
Pointy jsou anebo se budou připravovat. života, pomoci jim orientovat se v obDnes to jsou České Budějovice, Pracha- rovském množství informací a ulehčit
tice, Písek, Tábor a Dačice. Senior Po- fungování i komunikaci s úřady, lidmi,
inty jsou kontaktní místa, kde se senioři institucemi a okolím,“ upřesnila Hana
mohou setkávat, popovídat si, ale přede- Rabenhauptová z Prachatic.
vším získat informace z oblasti sociální,
Druhé setkání proběhlo v Prachaticích
zdravotnické, právní či finanční. Zatím v KreBulu, o. p. s., a to v úterý 15. srpjsou ve třech krajích republiky.
na. Hana Rabenhauptová, Zdeněk Krej„Kromě informací ze sociální, právní sa a Jiří Gabriel Kučera z kontaktního
či zdravotnické oblasti se na SeniorPo- místa pro seniory Prachatice z KreBulu
intech senioři dozvídají o preventivních prezentovali jedno ze svých projektoopatřeních od Policie ČR či pořádaných vých pracovišť určeného pro cílovou
6

6

Snímek z otevření SeniorPointu
v Prachaticích.
skupinku seniorů od jeho prvopočátku
od vytipování, až po nynější aktivity.
Zavzpomínalo se na loňskou exkurzi a výměnu zkušeností, kdy navštívili
Ledax – SeniorPoint České Budějovice.
Letos prachatičtí senioři a dobrovolníci
navštívili v červnu Ledax České Budějovice v rámci vyhlášené soutěže Putujeme po SeniorPointech.
-red-

děti a sport

Mateřská školka v Šikulce

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Mateřská školka v Baby centru Šikulka je soukromá mateřská školka pro děti od dvou do pěti let a s kapacitou dvaceti malých
návštěvníků. Najdeme ji v českobudějovické Rudolfovské ulici s vlastním parkovištěm a velmi dobrou dostupností MHD č.íslo21, 14, 18.
Vnitřní prostory pro mateřskou
školičku jsou vybaveny vším, co je
pro pobyt dětí nezbytné a navíc máme,
oproti jiným zařízením, nesrovnatelně
širší možnosti vyžití a vzdělávání dětí.
Děti tak mají k dispozici nejenom denní
místnost s odpovídajícím sociálním zařízením a rozlehlou zahradu s pískovištěm, spoustou herních prvků a velkou
zatravněnou plochou.

„Naší prioritou je poskytnout dětem
atraktivní, příjemné, rodinné prostředí
a díky našim dlouholetým zkušenostem
při práci s dětmi různého věku, také
kvalitní program plný kreativních her,
vzdělávání, pohybu i relaxaci ve zdravém prostředí.
Naše školička je zaměřená především
na pohyb, aktivitu a zdravý životní styl.
Každý den je novým dobrodružstvím
plným poznávání a pohybu, vedených
hravou formou, které směrují k rozvoji
fyzické kondice, všeobecného rozhledu
a osobnosti dětí. Proto do naší nabídky
patří, nejenom plavání v bazénu, cvičení v tělocvičně, zdravý pobyt a odpočinek v solné jeskyni, které máme přímo

v našich prostorách, ale také různé výlety za poznáním, tematická divadla,
hry apod..,“ řekl Richard Cirhan, ředitel
BC Šikulka.
„Naše školka disponuje vlastní profesionální kuchyní, která vaří ze zdravých
a čerstvých surovin, bez přídavků glutamátů a dalších nezdravých přísad. Jsme
schopni pružně reagovat v případě individuálních požadavků na stravu. Po
celý den jsou k dispozici nápoje přímo
v prostorách školky, aby se děti uměly
samy obsloužit a samozřejmostí je dohled na pitný režim dětí. Strava zahrnuje dopolední svačinu, polévku, hlavní
chod, odpolední svačinu a pitný režim,“
dodala Markéta Cirhanová, instruktor
plavání, cvičení a akvabel BC Šikulka.
-red-, foto BC Šikulka

volná místa
CPDM Český Krumlov připravuje na podzim několik mezinárodních projektů a nabízí volná
účastnická místa:

Mezinárodní projekty

Podmínkou je minimální znalost
angličtiny.
* Slovensko - od úterý 10. října do neděle 15.
října 2017 - projekt: „Eliminating prejudice against migrants and
other minority groups“
- volná místa: 10 českých účastníku + 1 vedoucí
- účastníci celkem ze čtyř zemí
- věk: účastníci nad 18 let
- cena: zdarma - ubytování, strava
a náklady na aktivity; organizátor
přispívá 35 EUR na 1 účastníka na
dopravu, zbytek cestovních nákladů
si hradí každý sám
* Lotyšsko - od 14. do 22.
října 2017 - projekt: „Inclusion+EVS-make it possible!“
- volná místa: dva čeští účastníci
- účastníci celkem z deseti zemí
- věk účastníků: účastníci nad 18
let
- cena: 35 EUR účastnický poplatek za osobu; zdarma - ubytování,
strava a náklady na aktivity; organizátor přispívá 275 EUR na dopravu
na 1 účastníka zbytek cestovních nákladů si hradí každý sám

České projekty

Projekty probíhají v českém jazyce.
* Médiakemp (ČR) od
19.10. 2017 do 22.10.2017
- volná místa: 16 českých účastníků
- věk: účastníci nad 13 -19 let
- cena: účastnický poplatek 600,CZK za osobu; zdarma - ubytování,
strava a náklady na aktivity.
V případě zájmu a dalších informací kontaktujte Mgr. Jiřího Muka,
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov.
Kontakt:
Mgr. Jiří Muk
tel. +420 734 443 923
e-mail: jiri.muk@seznam.cz
muk@cpdm.cz
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Štěstí s překážkou již po čtvrté

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Na náměstí Přemysla Otakara II. se v neděli
17. září konala tradiční akce Štěstí s překážkou, aneb přijímejme život
se všemi jeho barvami. Českobudějovické náměstí se zaplnilo rozličnými
atrakcemi a reprezentativními stánky neziskových organizací. Za Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. se zúčastnila tři
pracoviště, a to z Českých Budějovic, Písku a Prachatic. Kromě nich tady
byly i ostatní naše jihočeské neziskovky, například Ledax o.p.s. ...
V žlutém stánku JCZPS si návštěvníci mohli zakoupit výrobky z výtvarných
dílem zdravotně postižených a prachatických seniorských dobrovolníků. Děti
si v rámci workshopu mohly temperami
namalovat obrázek na různě velké kamínky dovezené z řeky Blanice.
Akce byla pod taktovkou Aleny Čarvašové, která ji moderovala společně
s Radkem Bakalářem. Hudebně akci
podpořily kapely Nezmaři a Heband.
„Na Štěstí s překážkou se různě prezentovali neziskové organizace, jejich
klienti jsou různě handicapovaní či
zdravotně postižení, ale také ti, kteří například vzhledem ke zdravotnímu stavu
v pokročilém věku potřebují kompletní
pomoc či jen pomoc s naplněním svého volného času. Návštěvníci se mohli
seznámit s nabídkou rozličných služeb účastí přispěly také různé firmy. Šířily
od péče ambulantní, přes stacionární informace potřebné snad pro každého,
po pobytové. Mohli si prohlédnout či například o zdravotním pojištění nebo
ochutnat různé výrobky klientů a uži- finanční gramotnosti,“ upřesnila Mgr.
vatelů služeb těchto organizací a jejich Hana Vlasáková, Dis., ředitelka Jihozakoupením přispět na další provoz, českého centra pro zdravotně postižené
činnosti. Aby program byl pestrý, svou a seniory o.p.s.
-red-, foto JCZPS

Další, desáté, číslo letošního občasníku vyjde až po Výroční schůzi - Valné hromadě.

