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" ...neděláme si právo na zastupování všech, chceme dělat věci,  

z nichž mohou mít užitek všichni..." 



 
 
 
 

 

Rozdělení na oblasti činnosti: 
 

A. Vzdělávání a poradenství 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Přirozenými partnery, jejichž vzájemná spolupráce při-
spívá k rozvoji veřejně prospěšných aktivit, efektivnějšímu 
řešení společenských problémů i využívání finančních pro-
středků jsou veřejná správa a neziskový sektor. 

 
Nestátní neziskové orga-

nizace (NNO) jsou právnic-
kými osobami soukromého 
práva a patří mezi formalizo-
vané struktury občanské spo-
lečnosti – vedle církví, odborů, 
profesních komor, politických 
stran i četných neformalizo-
vaných struktur. Většina těch-
to seskupení slouží v demo-
kratických poměrech k posí-
lení participace občanů na 
veřejném životě a na řešení 
veřejných problémů. Menší 
část z nich slouží k zajištění 
a rozvoji zájmů pouze svých 
členů. 

Různorodost činnosti ne-
ziskových veřejně prospěš-
ných organizací je hlavním 
rysem a silnou stránkou nezi-
skového sektoru, neopomenu-
telné složky demokratické 
společnosti. Neziskové orga-
nizace významnou měrou při-
spívají k řešení mnoha pro-

blémů v oblastech sociální 
problematiky, zdravotní péče, 
vzdělávání, ochrany životního 
prostředí, péče o památky či 
volného času dětí a mládeže, 
atd. 

Pro soudobou podobu ne-
ziskového sektoru v České 
republice je určitým znakem 
postupné, i když obtížné, bu-
dování sítí a střech NNO, které 
buď oborově anebo všeobo-
rově usilují o prosazení zájmů 
svých členských organizací.  

V České republice bylo 
v roce 2013 registrováno 
108 528 subjektů majících 
právní formy, typické pro 
NNO. Segment registrovaných 
NNO je sice velice početný, ale 
lze předpokládat, že význam-
né procento z nich existuje 
pouze de iure a nevyvíjí žád-
nou činnost. Odhadnout 
množství těchto NNO bude 
možno až po uplynutí tříleté 



 
 
 
 

 

lhůty, kterou dává NOZ nezis-
kovým organizacím k dokon-
čení jejich transformace. 

Jihočeský kraj podporou 
neziskového sektoru vytvá-
ří prostor pro komunikaci, 
konzultace a expertní spo-
lupráci na řešení krajských 
priorit a na posílení efekti-
vity při realizaci rozvojo-
vých programů.   

S přihlédnutím k výše 
uvedeným skutečnostem 
zpracovala Asociace nestát-
ních neziskových organizací 
Jihočeského kraje (Asociace 
NNO JČK ) ve spolupráci a za 
podpory Jihočeského kraje 
mezioborový adresář NNO 
působících v tomto regionu. 
Předpokládáme, že se jedná o 
důležitý příspěvek související 
s realizací principů územního 
rozvoje Evropské unie v pro-
gramovém období 2014 až 
2020.      

Při zpracování tohoto ad-
resáře vycházela Asociace 
NNO JČK z dlouhodobých zku-
šeností svých současných čle-
nů v dané oblasti, zejména 

NNO zřizovatelů a provozova-
telů Informačních center pro 
mládež. 

Data adresáře vycházejí 
z veřejně dostupných zdrojů, 
opakovaně prověřovaných 
včetně přímé komunikace 
s většinou uvedených NNO. 
Nebylo cílem  - a ani v bu-
doucnosti tomu nebude jinak  
- prezentovat vždy a všechny 
subjekty v dané oblasti.  Jed-
noduše a prostě i proto, že ne 
každý o prezentaci stojí…  

Z našich dlouhodobých 
zkušeností moc dobře víme, 
že je celá řada zcela podstat-
ných věcí, které jsou pro NNO 
společné - od legislativních, 
přes ekonomické, finanční, 
lidské zdroje, atd.   

A právě zde je ta pravá 
parketa mezioborové Asocia-
ce NNO JČK - koordinovat spo-
lečné zájmy neziskových or-
ganizací v oblasti finanční, 
legislativní i informační, orga-
nizovat a podporovat vzdělá-
vání pracovníků v nezisko-
vých organizacích prostřed-
nictvím společných seminářů, 



 
 
 
 

 

kurzů, besed, konferencí 
apod., propagovat neziskové 
aktivity a společně se prezen-
tovat před odbornou a laickou 
veřejnosti, médii a podnika-
telským sektorem prostřed-
nictvím prezentací, výstav, 
kampaní... 

Mezioborový adresář ve 
svém obsahu odpovídá meto-
dikám Českého statistického 
úřadu, prezentuje vybrané 
NNO, tzn. především takové, 
jejichž aktivity a činnosti jsou 
ověřitelné z vícero různých 
zdrojů.   

V první části - Jihočeský 
kraj -  jsou prezentovány 
NNO, jejichž činnosti a aktivity 
překračují místní působnost či 
jejich organizační složky, po-
bočné spolky či pracoviště 
jsou dislokovány nejen v mís-
tě sídel NNO.  V dalších čás-
tech odpovídá členění obsahu 
adresáře dle místní působnos-
ti v rámci územních adminis-
trativních  jednotek  - okresů 
a oblastí činnosti NNO. Jsou 
zde prezentovány NNO 
s místní působností v přísluš-

ných územních celcích včetně 
příslušných organizačních 
složek, pobočných spolků či 
pracovišť s regionální působ-
ností. 

Na bázi i tohoto dílu adre-
sáře předpokládáme další 
aktivity - například na mezio-
borové elektronické databázi 
NNO v Jihočeském kraji se již 
souběžně pracuje  - a ve fázi 
příprav jsou i aktivity další.  
A to vše díky podpoře Jiho-
českého kraje a Asociace ne-
státních neziskových organi-
zací v České republice.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Velice rádi vás v naší ak-

tivní komunitě přivítáme 
a budeme s vámi spolupra-
covat při rozvoji Jihočeského 
kraje.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Poznámky: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


