
...neděláme si právo na zastupování 
všech neziskovek, 

ale poskytujeme služby 
všem neziskovkám, 

které o ně mají zájem...

výroční 
zpráva
2016
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JSME TADY 
už SEDM LET

Jiří Riki Řeháček, Dr.h.c.
(* 1957)
předseda Asociace NNO JČK

Je dlouholetým skautským či-
novníkem, propagátorem Přá- 
telství rozrůzněných a Březo-
vých lístků, jeden z nejbližších 
přátel Jana Šimáněho - Galéna, 
otce Březových lístků, 5pé a pro-
pagátora mikrokolektivů. 

Jako kluk měl svůj malý časopis 
(vždyť jeho otec byl novinářem, fo-
toreportérem...), a tak se nejdříve 
vyučil typografem a nakonec dál-
kově absolvoval na fakultě žurna-
listiky (později sociálních věd) Uni-
verzitě Karlově, obor žurnalistika 
a reklama.

Ve svém životě byl novinářem, 
technickým redaktorem, šéfredak-
torem, litografem, typografem, 
grafikem, fotoreportérem, kultur-
ním a osvětovým pracovníkem, ale 
i autorem několika praktických 
publikací o tvorbě malých časopisů 
a skautských příruček a her, lekto-
rem na téma kolem PR, práci s mé-
dii a reklamu. 

Práce s dětmi a mládeží byla jeho 
celoživotním posláním, ještě dnes 
vede několik kroužků v Domě dětí 
a mládeže v Táboře, je jedním z ini-
ciátorů regionální Bambi apod.

V devadesátých letech stál u zro-
du mnoha celostátních dětských 
a mládežnických organizací a spol-
ků, neziskovek (SAN ČR, Medialex..., 
ale i ICM Tábor, sdružení Táborsko 
apod.). Je zakládajícím členem Rady 
pro reklamu MOSPRA i Syndikátu 
novinářů České republiky.

Šťastná sedmička? Určitě, protože se Asociaci nestátních 
neziskových organizací Jihočeského kraje mnohé podaři-
lo, vydržela i období menších nezdarů, nepochopení.... No 
prostě, období nezralých malin má už definitivně za sebou. 
Podařilo se jí sice bombastické zahájení činnosti, ale pak při-
šla léta nepříjemného útlumu a před třemi lety, konečně, se 
jí podařil zahájit svůj zásadní restart.

Vize a myšlenky o střešní or-
ganizaci neziskového sektoru 
Jihočeského kraje se konečně 
začínají naplňovat. Daří se rea-
lizovat Přátelství rozrůzněných. 
Dnes už mnoho neziskové or-
ganizace mezi sebou „neboju-
jí“, ale hledají to, co je spojuje, 
hledají společná témata, aby si 
navzájem i pomohly. Je pravda, 
že ne vždy se vše daří. Záleží na 
každém  z nás jak ke společným 
úkolům přistoupíme, zda nebu-
deme nahlížet pouze do sebe, 
ale nabídneme ze sebe to nejlep-
ší, aby se dařilo všem. 

Vypadá to jako útopie, mnozí z 
počátku tvrdili, že takováto aso-
ciace má životnost roku, maxi-
málně dvou, že ji nikdo nepotře-
buje, že je to něco navíc, že každý 
má svých problémů dost, a tak 
proč by se s někým spojoval, 
spolupracoval s ním. Ale opak 
je pravdou, protože ústřední 
heslo „...neděláme si právo na 
zastupování všech neziskovek, 
ale poskytujeme služby všem 
neziskovkám, které o ně mají 
zájem...“ je realizováno. Asoci-
ace nestátních neziskových or-
ganizací Jihočeského kraje není 
zapouzdřená do sebe, není tu 
pouze pro své členy, ale nabízí 
pomoc všem lidem dobré vůle v 
neziskovém sektoru. Díky tomu 
se stala neformálním předsta-

vitelem a zástupcem neziskové-
ho sektoru, nejen, v Jihočeském 
kraji. Má velmi dobrou spolu-
práci s Jihočeským krajem, mno-
hými obesními úřady, několika 
krajskými i celorepublikovými 
zástupci neziskového sektoru, 
s Asociací ICM České republiky, 
SOS - asociací, Galénovým na-
dačním fondem apod.

V současné době s asociací 
komunikují odborníci z České 
a Slovenské republiky, hledáme 
společná témata k řešení.

Při výčtu různých seminářů, 
workshopů, vydávání různých 
tiskovin nelze opomenout ani 
na tvorbu Adresáře neziskových 
organizací Jihočeského kraje. 
Mnohý namítne, že tento úkol 
je nekonečný a stále se měnící, 
ale to jsme si vědomi. Víme, že 
je potřeba mít přehled o subjek-
tech neziskového sektoru, také 
nabízet jejich pomoc ostatním. 
Vždyť fungující neziskový sek-
tor napomáhá dotvářet občan-
skou společnost v České repub-
lice. 

My Jihočeši se snažíme, aby 
nestátní neziskové organizace, 
spolky, seskupení... v našem kra-
ji patřily mezi to nejlepší, co ne-
ziskový sektor v naší republice 
chce nabídnout.

Jiří Riki Řeháček, předseda
Asociace NNO JČK , z.s.
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Mgr. Vlastimil Kopeček, předseda AICM ČR

Nejraději mám 
svoje růžové brýle, 

a to proto, 
že je svět hezčí, 

krásnější... 
a lidi se na vás 

usmívají...
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PROČ NĚJAKÁ 
ASOCIACE?
Kdo jsme?

Jsme dobrovolným a nezávis-
lým mezioborovým spolkem, 
který napomáhá rozvoji občan-
ské společnosti, nestátnímu ne-
ziskovému sektoru... 

proč jsme 
vznikli?

Jihočeská Asociace je přiroze-
ným partnerem, jehož vzájemná 
spolupráce přispívá k rozvoji ve-
řejně prospěšných aktivit, efek-
tivnějšímu řešení společenských 
problémů i využívání finančních 
prostředků jsou veřejná sprá-
va a neziskový sektor. nestátní 
neziskové organizace význam-
nou měrou přispívají k řešení 
mnoha problémů v oblastech 
sociální problematiky, zdravotní 
péče, vzdělávání, ochrany život-
ního prostředí, péče o památky 
nebo volnočasových aktivit dětí 
a mládeže, atd.

Jihočeský kraj byl měl podpo-
rou celého neziskového sektoru 
vytvářet prostor pro komunika-
ci, konzultace a expertní spolu-
práci na řešení krajských priorit 
a na posílení efektivity při reali-
zaci rozvojových programů.

Asociace nestátních nezisko-
vých organizací Jihočeského 
kraje (AnnO JČk) je všeoboro-
vým partnerem regionálního 
akčního plánu realizace Strate-
gie regionálního rozvoje České 
republiky 2014-2020.

Co nabízíME?
* AnnO JČk sdružuje, prosa-

zuje a obhajuje společné zájmy 
a potřeby neziskového sektoru 
v Jihočeském kraji.

* Vytváří prostor pro komu-
nikaci a partnerství všech ne-
státních neziskových organizací 
s ostatními společenskými sub-
jekty.

* Pomáhá svým členům i dal-
ším nnO implementovat mož-
nosti a příležitosti politik evrop-
ské unie na místní a regionální 
úrovni.

* koordinuje společné zájmy 
neziskových organizací v oblasti 
finanční, legislativní i informač-
ní.

* Organizuje a podporuje vzdě-
lávání pracovníků v neziskovém 
sektoru formou společných se-
minářů, kurzů, besed, konferen-
cí...

* Propaguje neziskové aktivi-
ty a společně se prezentujeme 
před odbornou a laickou veřej-
nosti, médii a podnikatelským 
sektorem prostřednictvím pre-
zentací, výstav, kampaní...

* Poskytuje informační a pora-
denský servis v oblasti finanč-
ních zdrojů, práva, účetnictví, 
daní a managementu pro ne-
státní neziskové organizace 
působící v Jihočeském kraji 
prostřednictvím webstránek 
a publikační činnosti.

* Vytváří a spravuje aktuální 
všeoborovou databázi nezisko-
vých organizací Jihočeského 
kraje.

* Zajišťuje odbornou činnost 

v rámci pracovních skupin 
Asociace a koordinujeme je-
jich aktivity.

Kde máme 
zastoupení?
* DOZOrČí A reVIZní kOMI-
Se AnnO Čr Z.S.: Jiří řeháček, 
Dr.h.c.
* ASOCIACe PrO PODPOru 
rOZVOJe InfOrMAČníCh 
Center PrO MláDež V Čr 
Z.S.:  Mgr. Vlastimil kopeček, 
předseda
* reGIOnální Stálá kOn-
ferenCe PrO úZeMí JIhO-
ČeSkéhO krAJe: Dr. Václav 
Pavlík, náhradník Jiří řehá-
ček, Dr.h.c. 
* PrACOVní SkuPInA VZDě-
láVání PrO úZeMí JIhOČeS-
kéhO krAJe: Mgr. Vlastimil 
kopeček, náhradník Mgr. Zde-
něk krejsa, DiS.
*  kOMISe PrO InOVACe JI-
hOČeSkéhO krAJe: Ing. Jiří 
Dušek, Ph.D.
* kOMISe ZAMěStnAnOStI 
MPSV ČeSké rePuBlIkY: Jiří 
řeháček, Dr.h.c. (za Asociaci 
nnO České republiky)
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vedení asociace
předseda ANNO JČK

Jiří Riki Řeháček, Dr.h.c. 
(hnutí Březové lístky)
phone: 728 511 557, email: rehacek@outlook.cz,
skype: grafik.taborsko nebo anno-jck

místopředseda ANNO JČK

Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS. 
(kreBul, o.p.s.),
phone: 723 123 093, e-mail: zdenek.krejsa@centrum.cz
skype: zdendalek nebo icmpt1

člen výboru ANNO JČK

Mgr. Vlastimil Kopeček 
(CPDM o.p.s., Český krumlov),
phone: 380 713 042, e.mail: vlastimil.kopecek@icmcr.cz
skype: vlastimil.kopecek

tajemník, vedoucí kanceláře ANNO JČK

Dr. Václav Pavlík
(ICM tábor, z.s.),
phone: +420 381 252 416, e-mail: pavlik@icmtabor.cz,
skype: anno-jck

Revizor asociace 

Mgr. Hana Vlasáková, DiS.
(JCZPS o.p.s. a JCrP, o.p.s.) 
phone: +420 721 001 422, e-mail: reditelka@jczps.cz
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naše Hospodaření 
Letos konečně můžeme ho-

vořit o nějakém tom malém 
hospodaření... Pět let jsme žili 
pouze z členských příspěvků 
a darů (ty však byly většinou 
od těch, co byli ve vedení aso-
ciace). Všude jsme byli pro-
sebníky, abychom mohli něco 
zadarmo nebo za symbolickou 
cenu udělat pro členy a pří-
znivce z neziskovek Jihočeské-
ho kraje. Měli jsme problém 
i zaplatit členský příspěvek 
v Asociaci NNO České repub-
liky. Je pravda, že se nám po-
dařilo zabezpečit několik akcí 
ve spolupráci s Jihočeským 
krajem, Asociací ICM České re-
publiky i Asociací NNO České 
republiky. Je pravda, že už od 
roku 2010 byly peníze pro naší 
asociaci (na IČO) přímo v roz-
počtu kraje, ale vždy nám je 
někdo sebral.... Nikdo neví kdo 
a proč a navíc prý tomu nikdo, 
ani úředníci, nerozumí... 

Letos máme smlouvu o vzá-
jemné spolupráci s krajem, 
nejsme sice v rozpočtu kraje, 
ale získali jsme poprvé dotaci 
na částečné pokrytí naší čin-
nosti... Prostě došlo ke zlomu, 
a tak konečně nebudeme mít 
zcela nulové daňové přiznání. 
Už začínáme konečně fungo-
vat. Máme kancelář, dokonce 
i tajemníka, který je milým 
hromosvodem mezi asociací 
a jihočeskými neziskovkami...

fungujeme...Rozpočet (zaokrouhleno)   
Převedeno z minulého roku      + 5 820,00 kč
Dotace na činnost AnnO JMk         + 8 000,00 kč
Poplatky, úroky  bance            - 177,00 kč
Členské příspěvky – zaplatilo 14 členů                  + 2 800,00 kč
Nezaplatili: Humanitární pomoc Ukrajině, z.s. a Sdružení Meta o.s.;
Členský příspěvek AnnO Čr                                 - 2 000,00 kč
Spotřební materiál                                              - 1 697,00 kč
lektorné                                                                        - 1 000,00 kč
Občerstvení na Setkání nnO Jihočeského kraje    - 4 290,00 kč
Webové stránky a doména                                    - 544,50 kč
Dotace – vyúčtování zvlášť                           + 214 000,00 kč
Celkem příjem 2016:                                           + 11 368,00 kč
Celkem výdej 2016:                                              - 9 623,00 kč
Převedeno do roku 2017                                             + 7 564,00 kč

   Vlastní 
příjmy 

a výdaje
Členské příspěvky 
Plánováno:    2 800      
Skutečně:   2 400 
rozdíl:       -400
Dotace JMK na činnost 
Plánováno:   8 000      
Skutečně:   8 000 
rozdíl:                       0
Dotace ANNO ČR 
Plánováno:              12.000 
Skutečně:                        0 
rozdíl:                    -12 000
Prodej služeb 
Plánováno:               4 000 
Skutečně:                       0 
rozdíl:              -4 000
Převod z BÚ (2015) 
Plánováno:               5 820       
Skutečně:   5 820 
rozdíl:           0

Ostatní 
příjmy

Čl. příspěvky 2016    2 400
Čl. příspěvky 2017       200
(hBl)
Dotace JMk                  8 000
Převod                   5 820

Ostatní 
výdaje

Členský příspěvek 
AnnO Čr 2016       2 000
spotřební materiál     3 952
Březové lístky            810
Správa webových stránek
- Mediaweb                       545
- Wedos Internet          363
Poplatky bance               177    
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poděkování
Vážení přátelé,
dovolte mi poděkovat nejen všem našim členům 

asociace za jejich někdy větší, někdy i menší podíl 
na našich společných úspěších Asociace nestátních 
neziskových organizací Jihočeského kraje, dále pak 
všem členům výboru, revizorce za jejich obětavost 
a vstřícnost v plnění našich úkolů i vizí. Nejde opome-
nout ani na ty, kteří nám také pomáhali, a to pracov-
níkům a představitelům Jihočeského kraje (za jejich 
pomoc a schválenou dotaci 2016). 

Hlavně bychom chtěli za rok 2016 poděkovat 
hejtmanovi Mgr. Jiřímu Zimolovi, dále pak Mgr. Jaro-
míru Novákovi, Ing. Jaromíru Slívovi, MBA, Mgr. Iva-
ně Stráské, Ing. Luboši Průchovi, Mgr. Janě Kovářové 
a dalším, kteří nám pomáhali nebo drželi nad námi 
pomocnou a ochrannou ruku. Velké poděkování ne-
odmyslitelně patří i Asociaci ICM České republiky za 
její nezištnou pomoc ve všech stránkách naší asocia-
ci, sesterským asociacím, a to hlavně Jihomoravské, 
Zlínské a celorepublikové za jejich partnerství, SOS 
asociaci za výbornou spolupráci, národní knihovně 
za archivaci našich dat z webových stránek nebo 
i serveru Givt.cz, který nás zařadil mezi neziskovky, 
které je možné podpořit.

Je pravda, že právě tady mohl být výčet všech, co 
nám nějak pomohli nebo alespoň o nás někde dobře 
referovali, ale snažil jsem se připomenout jen ty hlav-
ní. Děkujeme všem, kteří s námi v roce 2016 spolu-
pracovali a podíleli se na zlepšení neziskového sekto-
ru v jižních Čechách. 

Věřím, že opět společně naplníme 
naše úkoly a vize roku 2017.

Jiří Riki Řeháček, Dr.h.c.
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práce výboru
Výkonný výbor 

zajišťuje 
úČetní - realizuje vedení 

účetnictví, fakturaci, úhrady, 
ekonomické a účetní výstupy, 
daňová a další přiznání, ekono-
mický a účetní dozor projekto-
vého hospodaření jednotlivých 
středisek (aktivit), vyúčtování 
dotací a příspěvků, přípravu 
ekonomických a účetních pod-
kladů pro jednání výkonného 
výboru, účetní závěrku roku

PrOVOZní kAnCelář  ASO-
CIACe – vedoucí  - realizuje 
administrativní činnosti -  ko-
respondence, zápisy z jednání, 
evidence, statistiky, vyhodno-
covací podklady, vyřizování 
organizačních i obsahových zá-
ležitostí projektů,  konkrétní 
realizace elektronických a tiš-
těných informačních výstupů, 
základní kontaktní a informač-
ní servis pro členské organiza-
ce a výkonný výbor - provozní 
doba leden – prosinec 2017, 
denně pondělí – pátek

JeDnání VÝkOnnéhO VÝ-
BOru ASOCIACe bylo pře-
vážně prováděno elekronicky 
a potvrzeno telefonicky a elek-
tronicky, pouze při společných 
akcích a setkání Jihočeského 
nnO bylo fyzické. 

05.01. 2016
* Schválení a rozeslání Občasní-

ku 01/2016
* Schváleno, distribuce dle adre-

sáře AnnO JČk
07.01. 2016
* Vzato na vědomí - poděková-

ní: „Děkuji za zasílání Občasníku. 
Ráda si jej pročtu. Váš občasník má 
opravdu vysoce profesionální úro-
veň, a to jak po stránce obsahové, 
tak i po stránce grafické.“  Jarosla-
va Saidlová, ředitelka MenS SA-
nA, o.p.s. , Ostrava-Poruba. 

12.01. 2016
* Projednání přihlášky za člena 

- Sdružení jihočeských celiaků o.s.
* Výkonný výbor AnnO JČk 

projednal na svém jednání dne 
12. ledna 2016 přihlášku. Při-
hláška byla jednomyslně schvá-
lena a dnem 12. ledna 2016 se 
Sdružení jihočeských celiaků o.s.  
stalo řádným členem AnnO JČk 
(SDružení JIhOČeSkÝCh CelI-
AkŮ, z.s., statutární zástupce  Ing. 
Marie Škopková, PhD., České Bu-
dějovice)

* Info provozní kanceláře pro 
VV - Jihočeským krajem schválena 
a připravena k podpisu Smlouva 
o spolupráci Jihočeský kraj – An-
nO JČk, která je potřeba doplnit 
čestným prohlášením k žádosti 
o dotaci AnnO JČk na kraj

* Bere na vědomí informaci 
předsedy AnnO JMk J. hrona 
o  schválení dotace MMr na  pro-
jekt AnnO JMk, jehož partnery 
jsou AnnO JČk a AnnO Zlínský 
kraj - Poradenská činnost - síťový 
projekt do výzvy OPZ č. 41 zpra-
cuje AnnO Čr - - dne 18.2. 2016 
setkání  AnnO Čr   

27.01. 2016 
* Schválilo obsah a rozeslání 

Občasníku 02/2016, distribuce 
podle adresáře AnnO JČk

03.02. 2016
* Bere na vědomí - poděkování - 

děkujeme za zaslaný občasník.te-
reza Matyásková, tOulAVA, o.p.s. 
(toulava turistická oblast v srdci 
Čech, tábor) 

05.02. 2016
* Projednání vyhlášení krajské-

ho kola soutěže školních novin 
a časopisů. Schválilo - Partnerem 
je AnnO JČk  s AICM Čr

23.02. 2016 
* Projednání návrhu  Info repor-

tu pro členy č. 1/2016
* Schvál obsah a zpracování, dis-

tribuce dle adresáře AnnO JČk
* Projednání návrhu přehlídek 

volnočasových aktivit dětských 
a mládežnických a ve prospěch 
dětí a mládeže působících orga-
nizací – táborsko. Partner AnnO 
JČk a AICM Čr

29.02. 2016 
* Schválení a rozeslání Občasní-

ku 03/2016, distribuce podle ad-
resáře AnnO JČk

04.03. 2016 
* Schválena úhrada členského 

příspěvku pro rok 2016 AnnO Čr
* Schválení zahájení realizace 

projektu Poradenství pro nnO, 
část bezplatná internetová porad-
na - poradna@annojmk.cz

* Schválená účast a uhrazení 
části poplatku nGO Market - 27. 
dubna 2016 se v prostorách fora 
karlín Praha - tradiční veletrh ne-
ziskovek, nabídka členům prezen-
tace aktivit a činností členů AnnO 
JČk.

* Bere na vědomí - Jihočeský 
kraj vyhlásil dotační program 
Podpora práce s mládeží v Jiho-
českém kraji v rámci naplňování 
koncepce MŠMt

* Schválení distribuce info a na-
bídky členům AnnO JČk na  bez-
platnou účast na nGO Market
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08.03. 2016
* Bere na vědomí - pozvánka na 

1. zasedání Pracovní skupiny rSk 
Jk pro tvorbu krajského akčního 
plánu rozvoje vzdělávání Jihočes-
kého kraje (kAP Jk) - 11. 3. 2016 
od 9.00 hod. v sídle krajského 
úřadu Jihočeského kraje. Delego-
vaný zástupce asociace, jako host 
Václav Pavlík

16.03. 2016
* Projednání návrhu Info repor-

tu pro členy č. 2/2016, Příprava 
Vh AnnO JČk. Schválená distri-
buce podle adresáře AnnO JČk 

18.03. 2016 
* Projednání zápisu Vh Asocia-

ce nnO JČk  2014, Daňové přizná-
ní AnnO JČk za rok 2015,  různé

* Schvaluje opravu deklara-
ce počtu přítomných a hostů na 
str. 1 Zápisu Vh podle prezenční 
listiny valné hromady - členské 
schůze, dále schvaluje doplnění 
Zápisu valné hromady prezenční 
listinou Valné hromady s přílo-
hou Prezenční listina: efektivní 
samostudium a další vzdělávání 
pracovníků nnO v zájmu zvyšo-
vání jejich kompetencí ze dne 27. 
listopadu 2014 – seminář,  v tisko-
vé formě, ukládá provést kontrolu 
dokumentů AnnO JČk, elektro-
nické formy dokumentů vytisk-
nout a uložit v provozní kanceláři 
AnnO JČk

* Schvaluje výsledky hospodaře-
ní AnnO JČk v roce 2015 a ukládá 
předsedovi AnnO JČk zpracovat 
Danové přiznání z příjmu práv-
nických osob  za rok 2015 a za-
bezpečit jeho podání v řádném 
termínu finančnímu úřadu, schva-
luje konání valné hromady - člen-
ské schůze AnnO JČk v měsíci 
červnu 2016,   

22.03. 2016
* Schvaluje dopis členům - de-

legování zástupce člena AnnO 

JČk do některého z ustanovených 
pracovních týmů PSV rSk JČk pro 
tvorbu kAP vzdělávání Jihočeské-
ho kraje

* Schvaluje příspěvků do připra-
vované Výroční zprávy AnnO JČk 
za rok 2015 na členskou schůzi 
AnnO JČk - červen 2016  

* Schvaluje Info - zápis z 1. zase-
dání PSV ze dne 11. 3. 2016. přílo-
hy - prezenční listina, prezentace 
kAP, prezentace nuV  k výsled-
kům Analýzy šetření potřeb škol, 
delegování zástupce člena AnnO 
JČk do některého z ustanovených 
pracovních týmů PS rSk JČk pro 
tvorbu krajského akčního plánu 
rozvoje vzdělávání JČk

31.03. 2016
* Schvaluje obsah a rozeslání 

Občasníku 04/2016, distribuce 
dle adresáře AnnO JČk 

04.04. 2016
* Schvaluje nominaci člena PS 

Vzdělávání - Inkluze řádný člen 
PSV je Ing. Marie Škopková, PhD., 
SDružení JIhOČeSkÝCh CelIA-
kŮ, z.s.,

* Schvaluje nominaci řádných 
členů PSV rSk JČk pro tvorbu 
kAP JČk Inkluze, a to řádný člen 
PSV rSk JČk je Vlastimil kopeček 
– CPDM o.p.s. Č.krumlov, , náhrad-
ník Zdeněk krejsa  - krebul o.p.s. 
Prachatice

22.04. 2016
* Schvaluje Vyhlášení výsledků 

Jihočeského krajského kola sou-
těže školních novin a časopisů 
-  25.4.2016 kú JČk, AnnO JCk 
partner – VV doprovodný pro-
gram, vyhlášení. 

29.04. 2016
* Schvaluje obsah a rozeslání 

Občasníku 05/2016, distribuce 
dle adresáře AnnO JČk 

02.05. 2016
* Schvaluje tiskovou zprávu - 

přehlídka volnočasových aktivit 
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dětských a mládežnických a ve 
prospěch dětí a mládeže působí-
cích organizací – táborsko, AnnO 
JČk partner Bambi 2016

* Bere na vědomí a schvaluje Po-
zvánku na seminář AnnO JČk + 
AnnO JMk – legislativa nOZ 16. 6. 
v sále  Zastupitelstva  JČk,  distri-
buce podle adresáře AnnO JČk

23.5. 2016 
* Bere na vědomí Info - pozván-

ka na 2. zasedání PSV  dne 27.5. 
2016. přílohy  - Analýza potřeb 
v území - pracovní verze Seznam 
projektové záměry kAP a Projek-
tové návrhy

26.05. 2016
Bere na vědomí Dopis pro nnO 

– česko-rakouská přeshraniční 
spolupráce - OŠMt kú. Schválena 
distribuce podle adresáře AnnO 
JČk

30.5. 2016 
* Schvaluje Vh-ČS AnnO JČk 

27.6. v Českých Budějovicích
* Schvaluje nominace do PS 

Vzdělávání, nominace AnnO JČk 
– PS Cestovní ruch a PS Inovace, 
Vh AnnO Čr

* Schvaluje pracovní schůzku 
s Jihočeskou radní krejsová, jed-
nání OŠMt kú. nominován kope-
ček, Pavlík, krejsa 

01.06. 2016
* Schvaluje info report pro členy 

2/2016, distribuce podle adresá-
ře AnnO JČk

* Schválení obsahu a rozeslání 
Občasníku 06/2016, distribuce 
podle adresáře AnnO JČk

07.06. 2016
* Bere na vědomí a doporuču-

je informovat členskou základnu 
s hlavními body - zápis z 2. za-
sedání PSV - 27. 5. 2016. přílohy 
- prezenční listina, prezentace 
realizačního týmu kAP, prezenta-
ce sekretariátu rSk a prezentace 
pracovních týmů (kariérové pora-

denství a podnikavost, nepovinná 
témata, Polytechnické vzdělávání 
a infrastruktura). 

17.06. 2016
* Schvaluje připomínky Asocia-

ce nestátních neziskových organi-
zací Jihočeského kraje ve věci  2. 
zasedání Pracovní skupiny vzdě-
lávání. Schváleno a zasláno Mgr. 
Jana Poračanová, Oddělení evrop-
ských fondů a strategie, Odbor 
školství, mládeže a tělovýchovy 
kú JČk

* Schvaluje tisková informace 
– seminář nOZ. Schváleno, distri-
buce kú JČk, prezentace web JČk,  
distribuce dle adresáře

* Schvaluje přihlášku za člena 
Asociace nnO JČk  2016 Střední 
školy informatiky a právních stu-
dií o.p.s. České Budějovice (Mgr. 
kateřina Cikánová Pánová)

20.06. 2016
* Bere na vědomí Dopis pro 

nnO - hodnocení významu aktivit 
a aktualizaci Akčního plánu Stra-
tegického regionálního rozvoje 
pro Jihočeský kraj, schváleno, dis-
tribuce dle adresáře  AnnO JČk.

21.06. 2016
* Schváleny a distribuce všem 

řádným členům Asociace nnO 
Jihočeského kraje dokumenty 
pro Valnou hromadu - členskou 
schůzi - Výroční zpráva AnnO JČk 
2015, rámcového harmonogra-
mu aktivit AnnO JČk na rok 2016 

23.06. 2016
* Schváleny a distribuce všem 

řádným členům Asociace nnO Ji-
hočeského kraje dokumenty pro 
Valnou hromadu - členskou schůzi 
- Jednací řád Vh AnnO JČk a dal-
ší dokumenty pro jednání, včetně 
rozpočtu AnnO JČk na rok 2016

24.06. 2016
* Schválené připomínky Asoci-

ace nestátních neziskových orga-
nizací Jihočeského kraje ve věci  

práce výboru
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2. zasedání PSV. Dáno na vědo-
mí - řešení OeZ OŠMt  Odpovědi 
k jednotlivým bodům budou za-
slány následně. 

25.06. 2016
* * Schváleny a distribuce všem 

řádným členům Asociace nnO Ji-
hočeského kraje dokumenty pro 
Valnou hromadu - členskou schů-
zi – jednací řád, výroční zpráva 
a zpráva o hospodaření za rok 
2015, informace o činnostech 
a aktivitách delegovaných zástup-
ců AnnO JČk, plán činnosti AICM 
Čr pro rok 2016, rozpočet AnnO 
JČk na  rok 2016, usnesení. Schvá-
lení a předložení členům

27.06. 2016
* Bere na vědomí podkladové 

materiály na jednání řV MAP OrP 
Písek, ověřený zápis z jednání dne 
8. 6. 2016, VIZe MAP OrP Pracha-
tice (na vědomí rnDr. Jana krej-
sová)

28.06. 2016
* Bere na vědomí - zápis a pre-

zenční listina z 2. zasedání Pra-
covní skupiny Vzdělávání. 

* Schvaluje Dopis členům - 2. 
zasedání pracovní skupiny vzdě-
lávání - komplet materiály ze za-
sedání, distribuce členům

30.06. 2016
* Schvaluje obsah a rozeslání 

Občasníku 07/2016, distribuce 
dle adresáře AnnO JČk 

* Schválení přihlášky za člena 
Asociace nnO JČk - Vysoká škola 
evropských a regionálních studií 
z.ú. České Budějovice (Jitka Páno-
vá)

* Bere na vědomí a schvaluje 
Dopis členům - 4. zasedání regio-
nální stálé konference pro území 
Jihočeského kraje, které se usku-
tečnilo dne 13. 6. 2015.  distribu-
ce členům

08.07. 2016
* Schvaluje Dopis členům – při-

pomínky k pracovní verzi tabul-
kové části aktualizovaného rAP,  
distribuce členům

11.07. 2016
* Schvaluje návrh rozpočtu na 

2016 a fakturaci subjektům 
12.07. 2016
* Bere na vědomí Odpověď - při-

pomínky AnnO JČk ve věci 2.za-
sedání Pracovní skupiny vzdělá-
vání

* Schvaluje pracovní schůzku 
OŠMt kú – 1 polovina srpna ing. 
Čížek 

* Schvaluje nominaci PS Inovace 
– řádný člen ing. Jiří Dušek Ph.D., 
náhradník Jitka Pánová

2.8. 2016
* Bere na vědomí a schvaluje 

Mapování - národní podpora so-
ciálního zemědělství. Schváleno 
– 29.8. vyřízeno Mgr. Denisa ho-
lečková, Oddělení evropské inte-
grace, Odbor evropských záleži-
tostí

4.8. 2016
* Schvaluje – komise inovace 

Ing. Dana feferlová, Jihočeská 
společnost pro rozvoj lidských 
zdrojů, o. p. s. 

8.8. 2016
* Bere na vědomí a schvaluje In-

fo - 3. zasedání Pracovní skupiny 
Vzdělávání – 9. 9. 2016 

účast Zdeněk krejsa
15.8. 2016
* Schvaluje návrh – seminář 

účetnictví na říjen – zablokován 
termín 5. 10. (AnnO JMk – rerO 
JČk)

19.8. 2016
* Schvaluje Info - 5. zasedání 

regionální stálé konference pro 
území Jihočeského kraje. účast 
Václav Pavlík 

28.8. 2016
* Bere na vědomí - Pozvánka – 

konference sociální bydlení – An-
nO Čr, dána informace členům
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5.9. 2016
* Bere na vědomí Info – snídaně 

AVPO v ČB
Vyřízeno – nabídka prostor 

v Českých Budějovicích (Mgr. Aleš 
Mrázek, th.D., tajemník AVPO Čr)

12.9. 2016
* Bere na vědomí a schváluje - 

nabídka expertů pro zakázku tý-
kající se evaluace norských fondů 
AnnO JMk

26.9. 2016
* Schválení - hodnocení roz-

počtu anno jčk – 3.čtvrtletí
5.10. 2016
* Schvaluje -  Seminář a společ-

né projekty, aktivity AnnO JČk 
a AnnO JMk

* Schvaluje přijetí člena tenis 
tábor z.s.

11.10. 2016
* Bere na vědomí mapování po-

třeb v sociální oblasti (Mgr. ro-
bert Adensam, Oddělení evropské 
integrace, Odbor evropských zá-
ležitostí) 

18.10. 2016
* Společné jednání AnnO Čr, 

AnnO JČk, AnnO JMk, AICM Čr, 
ZIPCeM (Slovensko) AICM (Slo-
vensko) - účast předseda, členové 
AnnO JČk Ck, tA

24.10. 2016
* Bere na vědomí Info – poradna 

AnnO Čr
28.10. 2016
* Bere na vědomí a schvaluje 

Projekt MMr pro nnO – cestovní 
ruch, Partneři - AICM Čr, AnnO 
JČk, AnnO JMk, kOuS Vysočina 
a unO Olomouc

08.11. 2016
* Schválený návrh – komise ino-

vace – Dušek – podání písemně 
13. 11. 2017 - Zpracování a schvá-
lení návrhu VŠerS o.p.s. České 
Budějovice

* Schváluje návrh – příprava na 
veletrh Vzdělání a řemeslo, reali-

zace AICM Čr a AnnO JČk
12.11. 2016
* Schválení a zadání - návrh roll 

up AnnO JČk
14.11. 2016
* Schválení návrhu – setkání 

nnO kú JČk – 7.12.2017
18.11. 2016 
* Schválení a přijetí člena - roz-

vojová a vzdělávací, o.p.s.,  České 
Budějovice 

* Schválení a řešení - tvorba 
databází, realizace seminářů, ko-
munikace AnnnO Čr, celokrajský 
projekt - IrOP

22.11. 2016
* Bere na vědomí - Pozvánka  

osobnost roku neziskového sek-
toru

* Bere na vědomí a schvaluje už-
ší spolupráci SOS asociace

23.11. 2016
* Bere na vědomí a schvaluje na-

bídka serveru Givt.cz
24.11. 2016
* Schvaluje dotazníkové šetřen - 

zhodnocení dosavadního působe-
ní rSk – MMr   

28.11. 2016
* Bere na vědomí - návrh – zpra-

cování – aktualizace  seznamu 
krajských projektů v IrOPu  

Schválení - písemné předložení 
30.11.2017

29.11. 2016
* Schvaluje - hodnocení roz-

počtu anno jčk – 4. čtvrtletí
30.11. 2016
* Bere na vědomí a schvaluje - 

Aktuality: zabezpečení jihočeské 
setkání nestátního neziskového 
sektoru 

7.12. 2016
* Schvaluje a řešení - Setkámí 

nnO JČk – aktuální stav – mož-
nosti a příležitosti v roce 2017

12.12. 2016
* Bere na vědomí - nabídka spo-

lupráce – kS MAS – Bc. novák
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činnost v roce 2016
LeDeN
2016 

- 2. 1. 2016 - Vyšel Občas-
ník – leden 2016

- 12. 1. 2016 schválil vý-
konný výbor přihlášku za člena 
Asociace nnO JČk a jednomysl-
ně schválil přijetí nového člena 
- SDružení JIhOČeSkÝCh Ce-
lIAkŮ, z.  s. České Budějovice

- 15. 1. 2016 Brno  - účast 
na setkání AICM Čr – AnnO 
JMk, MAS  JMk

- 22. – 24. 1. 2016 Jihlava 
– účast na Mezigeneračním uče-
ní (mezinárodní) – sekce děti a 
mládež

- 25. 1. 2016- Vyšel Občas-
ník – únor 2016

- Průběžně: Aktualizace 
databáze a tvorba adresářů při-
pravovaného Adresáře nestát-
ních neziskových organizací Ji-
hočeského kraje

ÚNOR 
2016

- 4. 2. 2016 - podepsána 
Dohoda o vzájemné spolupráci 
a partnerství – Jihočeský kraj – 
AnnO JČk

- 5. 2. 2016 - vyhlášení 6. 
ročníku Jihočeského krajského 
kola celorepublikové soutěže 
školních novin a časopisů, zášti-
ta nad soutěží radní Jihočeského 
kraje JuDr. tomáš Vytiska.   Or-
ganizátor - zřizovatelé jihočes-
kých Informačních center pro 
mládež Český krumlov, tábor a 
Prachatice, členové AnnO JČk 
a AICM Čr.   Projekt se uskuteč-
ňuje ve spolupráci a za podpory 
Jihočeského kraje a AnnO JČk

- 10.  2. 2016 – návrh na 
Zápis – nOZ – krajský soud Č.  
Budějovice

- 18.  2. 2016 Praha - AnnO 
Čr organizovalo první pracov-
ní setkání krajských organizací 
nnO - účast  

- 23. 2. 2016 – infoservisní 
zpravodaj pro členy AnnO JČk

- 24.  2. 2016 – Vyšel Ob-
časník – březen 2016

Průběžně: Aktualizace data-
báze a tvorba adresářů připra-
vovaného Adresáře nestátních 
ne-ziskových organizací Jiho-
českého kraje

BŘeZeN 
2016

- 11.  3.  2016 – účast na 1.  
zasedání Pracovní skupiny regi-
onální stálé konference pro úze-
mí Jihočeského kraje pro tvorbu 
krajského akčního plánu rozvo-
je vzdělávání Jihočeského kraje

- 24.  3. 2016 – Vyšel Ob-
časník – duben 2016

- 24. 3.2016 – vyšla Výroč-
ní zpráva Asociace nestátních 
neziskových organizací Jihočes-
kého kraje

- 16. 3. 2016 Praha - účast 
na setkání Gnf – nejvyšší nosi-
telé Březových lístků

- Průběžně: Aktualizace 
databáze a tvorba adresářů 
připravovaného Adresáře ne-
státních neziskových organi-
zací Jihočeského kraje

DUBeN 
2016 

- 25. 4. 2016 - vyhlášení 
výsledků 6. ročníku Jihočeské-
ho krajského kola celorepubli-
kové soutěže školních novin 

- a časopisů v sále Zastu-
pitelstva Jihočeského kraje.  

- 27.  4.  2016 forum kar-
lín Praha  - AnnO JČk ve spo-
lupráci s AnnO Čr a AICM Čr 
se zúčastní poprvé veletrhu 
neziskových organizací nGO 
Market Praha.  nabídka pro 
členské organizace k prezen-
taci ve společné expozici AICM 
Čr, člena AnnO, Čr, AnnO Čr 
a AnnO JČk.  

- 27.  4.   2016 – Vyšel 
Občasník – květen 2016

- Průběžně: Aktualizace 
databáze a tvorba adresářů 
připravovaného Adresáře ne-
státních neziskových organi-
zací Jihočeského kraje

KVěteN 
2016

- 12.  5.  2016 - AnnO Čr 
organizovalo pracovní setkání 
krajských organizací nnO   - 
účast

- 18.   května 2016 Sobě-
slav, čtvrtek 19.   května 2016 
tábor, pátek 20.   května 2016 
Chýnov, sobota 21.   května 
2016 Planá nad lužnicí  – re-
gionální přehlídka dětských 
a mládežnických organiza-
cí.   Vyhlašovateli Bambi 2016 



15

LeDeN
2016 

- 2. 1. 2016 - Vyšel Ob-
časník – leden 2016

- 12. 1. 2016 schválil vý-
konný výbor přihlášku za čle-
na Asociace nnO JČk a jedno-
myslně schválil přijetí nového 
člena - SDružení JIhOČeS-
kÝCh CelIAkŮ, z.  s. České 
Budějovice

- 15. 1. 2016 Brno  - 
účast na setkání AICM Čr – 
AnnO JMk, MAS  JMk

- 22. – 24. 1. 2016 Jihla-
va – účast na Mezigeneračním 
učení (mezinárodní) – sekce 
děti a mládež

- 25. 1. 2016- Vyšel Ob-
časník – únor 2016

- Průběžně: Aktualizace 
databáze a tvorba adresářů 
připravovaného Adresáře ne-
státních neziskových organi-
zací Jihočeského kraje

ÚNOR 
2016

- 4. 2. 2016 - podepsána 
Dohoda o vzájemné spoluprá-
ci a partnerství – Jihočeský 
kraj – AnnO JČk

- 5. 2. 2016 - vyhlášení 
6. ročníku Jihočeského kraj-
ského kola celorepublikové 
soutěže školních novin a ča-
sopisů, záštita nad soutěží 
radní Jihočeského kraje JuDr. 
tomáš Vytiska.   Organizátor 
- zřizovatelé jihočeských In-
formačních center pro mlá-
dež Český krumlov, tábor a 
Prachatice, členové AnnO 
JČk a AICM Čr.   Projekt se 
uskutečňuje ve spolupráci a 
za podpory Jihočeského kraje 
a AnnO JČk

- 10.  2. 2016 – návrh na 
Zápis – nOZ – krajský soud Č.  
Budějovice

- 18.  2. 2016 Praha - An-
nO Čr organizovalo první pra-
covní setkání krajských organi-
zací nnO - účast  

- 23. 2. 2016 – infoservis-
ní zpravodaj pro členy AnnO 
JČk

- 24.  2. 2016 – Vyšel Ob-
časník – březen 2016

Průběžně: Aktualizace data-
báze a tvorba adresářů připra-
vovaného Adresáře nestátních 
ne-ziskových organizací Jiho-
českého kraje

BŘeZeN 
2016

- 11.  3.  2016 – účast na 
1.  zasedání Pracovní skupiny 
regionální stálé konference 
pro území Jihočeského kraje 
pro tvorbu krajského akčního 
plánu rozvoje vzdělávání Jiho-
českého kraje

- 24.  3. 2016 – Vyšel Ob-
časník – duben 2016

- 24. 3.2016 – vyšla Vý-
roční zpráva Asociace nestát-
ních neziskových organizací 
Jihočeského kraje

- 16. 3. 2016 Praha - účast 
na setkání Gnf – nejvyšší nosi-
telé Březových lístků

- Průběžně: Aktualizace 
databáze a tvorba adresářů 
připravovaného Adresáře ne-
státních neziskových organiza-
cí Jihočeského kraje

DUBeN 
2016 

- 25. 4. 2016 - vyhlášení 
výsledků 6. ročníku Jihočeské-
ho krajského kola celorepubli-
kové soutěže školních novin 

- a časopisů v sále Zastu-
pitelstva Jihočeského kraje.  

- 27.  4.  2016 forum kar-
lín Praha  - AnnO JČk ve spolu-
práci s AnnO Čr a AICM Čr se 
zúčastní poprvé veletrhu ne-

ziskových organizací nGO Mar-
ket Praha.  nabídka pro členské 
organizace k prezentaci ve spo-
lečné expozici AICM Čr, člena 
AnnO, Čr, AnnO Čr a AnnO 
JČk.  

- 27.  4.   2016 – Vyšel Ob-
časník – květen 2016

- Průběžně: Aktualizace 
databáze a tvorba adresářů při-
pravovaného Adresáře nestát-
ních neziskových organizací Ji-
hočeského kraje

KVěteN 
2016

- 12.  5.  2016 - AnnO Čr 
organizovalo pracovní setká-
ní krajských organizací nnO   - 
účast

- 18.   května 2016 Sobě-
slav, čtvrtek 19.   května 2016 
tábor, pátek 20.   května 2016 
Chýnov, sobota 21.   května 2016 
Planá nad lužnicí  – regionální 
přehlídka dětských a mládež-
nických organizací.   Vyhlašova-
teli Bambi 2016 jsou starostové 
Soběslavi, tábora, Chýnova a 
Plané nad lužnicí, zástupci DDM 
tábor, Soběslav, Veselí nad luž-
nicí, členové AnnO JČk - ICM tá-
bor, Gn - Galénův nadační fond, 
hnutí Březový lístek a Asociace 
nestátních neziskových organi-
zací Jihočeského kraje.   (http://
bambi2016.  simplesite.com)

- 26.  5.   2016 – Vyšel Ob-
časník – červen 2016
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- 27.  5.  2016 - účast na 2.   

zasedání Pracovní skupiny regi-
onální stálé konference pro úze-
mí Jihočeského kraje pro tvorbu 
krajského akčního plánu rozvo-
je vzdělávání Jihočeského kraje 

- Průběžně: Aktualizace 
databáze a tvorba adresářů při-
pravovaného Adresáře nestát-
ních neziskových organizací Ji-
hočeského kraje

ČeRVeN 
2016 

- 13.  6.  2016 – účast na 4.   
Zasedání regionální stálé kon-
ference pro území Jihočeského 
kraje

- 16.  6.  2016 – seminář 
sál Zastupitelstva JČk - legisla-
tiva nnO -  Dopady nového ob-
čanského zákoníku na nestátní 
neziskové organizace v teorii a 
(hlavně) v praxi – 60 účastníků

- 16. 6. 2016 - poradna 
úČetnICtVí, DAně A neZISkO-
Vé OrGAnIZACe - přísálí zastu-
pitelstva JČk

- 17.  6.  2016 - schválil vý-
konný výbor přihlášku za člena 
AnnO JČk a jednomyslně schvá-
lil přijetí nového člena - Střed-
ní škola informatiky a právních 
studií o.  p.  s.   České Budějovice

- 17.   6.   2016 připomínky 
Asociace nnO Jihočeského kraje 
k 2.   zasedání Pracovní skupiny 
vzdělávání, které se konalo dne 
27.   5.   2016.  

- 23.  6.  2016 Praha – účast 
na Valné hromadě AnnO Čr

- 23. 6. 2016 - Výjezdní 
poradna DOPADY nOVéhO OB-
ČAnSkéhO ZákOníku nA ne-
-Státní neZISkOVé OrGAnI-
ZACe

- 27.  6.  2016 České Budě-
jovice – valná hromada AnnO 
JČk 

- 28.  6.   2016 – Vyšel Ob-
časník – prázdniny 2016

- Průběžně: Aktualizace 
databáze a tvorba adresářů při-

pravovaného Adresáře nestát-
ních neziskových organizací Ji-
hočeského kraje

- 30.  6.  2016 - schválil vý-
konný výbor přihlášku za člena 
AnnO JČk a jednomyslně schvá-
lil přijetí nového člena – Vysoká 
škola evropských a regionálních 
studií z.  ú. České Budějovice

ČeRVeNec 
2016

- 19. a 20. 7. Praha – MPSV 
– hodnotící člen projektu Za-
městnanost za Asociaci nnO 
České republiky

SRPeN 
2016

- srpen 2016 - Jednání zá-
stupců AnnO JČk – Odbor škol-
ství mládeže a tělovýchovy kraj-
ského úřadu Jihočeského kraje 
- oddělení evropských fondů a 
strategií Odboru školství, mlá-
deže a tělovýchovy krajského 
úřadu Jihočeského kraje a ve-
doucí realizačního týmu kraj-
ského akčního plánu vzdělávání 
krajský akční plán vzdělávání, 
Místní akční plány vzdělávání 

- 8. 8. 2016 Praha – jedná-
ní Drr AnnO Čr – člen 

- 24.  8.   2016 – Vyšel Ob-
časník – září 2016

- Průběžně: Aktualizace 
databáze a tvorba adresářů při-
pravovaného Adresáře nestát-
ních neziskových organizací Ji-
hočeského kraje

ZáŘí 
2016

- 09.  09.  2016 – účast na 
3.   Zasedání Pracovní skupiny 
Vzdělávání pro území Jihočeské-
ho kraje 

- 19.  9.  2016 – účast na 5.   
Zasedání regionální stálé kon-
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ference pro území Jihočeského 
kraje

- 20.  9.   – 4.  10 2016 - 
týden vzdělávání v jihočeském 
kraji – 52 registrovaných aktivit, 
mimo jiné zapojení nnO Spolek 
pro ekologii a udržitelný rozvoj, 
z.  s., Informační centrum mlá-
deže České Budějovice, Metha z.  
ú. J.  hradec, Cibela z.  s., Alliance 
française de Bohêmedu Sud…

- 21.  9.  2016 účast na ku-
latém stolu vzdělavatelů v Jiho-
českém kraji

- 22.  9.   2016 – Vyšel Ob-
časník – říjen 2016

- 26.  9.  2016 – inforeport 
pro členy – 

- 29.  9.  2016 žádost JČk 
- možnosti zastoupení Asociace 
nestátních neziskových orga-
nizací Jihočeského kraje v Pra-
covní skupině pro inovace re-
gionální stálé konference pro 
území Jihočeského kraje pro 
inovace, která je zároveň komisí 
rady kraje Jihočeského kraje – 
jednání s ing.   Slívou, dopis ing.  
návara

- Průběžně: Aktualizace 
databáze a tvorba adresářů při-
pravovaného Adresáře nestát-
ních neziskových organizací Ji-
hočeského kraje

ŘíJeN 
2016

- 5.  10.  2016 - schválil vý-
konný výbor přihlášku za člena 
AnnO JČk a jednomyslně schvá-
lil přijetí nového člena - tenIS 
táBOr z.  s.

- 5.  10.  2016 – seminář 
úČetnICtVí, DAně A neZISkO-
Vé OrGAnIZACe – sál zastupi-
telstva JČk – 65 účastníků 

- 5. 10. 2016 - výjezdní po-
radna leGISlAtIVA neZISkO-
VéhO SektOru  - přísálí zastu-
pitelstva JČk

- 9. a 10. 10. Brno – rozší-
řené jednání AICM České repub-

liky se zástupci krajských AnnO 
a slovenskými ICM

- 22.  10.  2016 Zátoň -  Mé-
DIAkeMP – podíl na realizaci 

- 24. 10. 2016 Praha – jed-
nání Drr AnnO Čr – člen 

- 26.  10.   2016 – Vyšel Ob-
časník – listopad 2016 

- Průběžně: Aktualizace 
databáze a tvorba adresářů při-
pravovaného Adresáře nestát-
ních neziskových organizací Ji-
hočeského kraje

LiStOPAD 
2016

- 09.   – 10.  11.  2016 Brno 
účast na setkání AICM Čr – An-
nO JMk, AnnO MSk…

- 11.  11.  2016 - žádost 
JČk - možnosti zastoupení Aso-
ciace nestátních neziskových 
organizací Jihočeského kraje v 
Pracovní skupině pro inovace 
regionální stálé konference  pro 
území Jihočeského kraje pro 
inovace, která je zároveň komisí 
rady kraje Jihočeského kraje – 
jednání s ing.   Slívou, dopis ing.  
návara – nominace člena 

- 11. – 13. 11. Jihlava – Ce-
lostátní velká výměna zkuše-
nosti (popularizace jižních Čech, 
AnnO JČk, k dispozici katalog 
Adresář nestátních neziskových 
organizací Jihočeského kraje)

- 11. a 12. 11. 2016 - Jih-
lava - účast na Mezigeneračním 
učení (mezinárodní) – sekce dě-
ti a mládež

- 18. 11. 2016 - schválil vý-
konný výbor přihlášku za člena 
AnnO JČk a jednomyslně schvá-
lil přijetí nového člena – rozvo-
jová a vzdělávací, o.  p.  s.   České 
Budějovice

- 18. 11. 2016 - Výjezdní 
poradna účetnictví a daně PrO 
neZISkOVÝ SektOr V JIhOČeS-
kéM krAJI - JCPZPS Prachatice

- 23. – 25.  11.  2016 vý-
staviště v Českých Budějovicích 

- Veletrh Vzdělání a řemeslo – 
prezentace AnnO JČk 

- Průběžně: Aktualizace 
databáze a tvorba adresářů 
připravovaného Adresáře ne-
státních neziskových organiza-
cí Jihočeského kraje

PROSiNec 
2016

- 2. 12. 2016 - Výjezdní 
poradna leGISlAtIVA PrO 
neZISkOVÝ SektOr V JIhO-
ČeSkéM krAJI - JCPZPS Pra-
chatice

- 7.  12. 2016 – setkání 
jihočeských nnO – sál zastupi-
telstva 

- 15.  12. 2016 – vyšel Ob-
časník – leden 2017

- Průběžně: Aktualizace 
databáze a tvorba adresářů 
připravovaného Adresáře ne-
státních neziskových organiza-
cí Jihočeského kraje
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partněři asociace

JIHOČESKý KRAJ
Jihočeský kraj v samostatné působnosti pečuje ve svém územ-
ním obvodu v souladu s místními předpoklady a s místními 
zvyklostmi o komplexní rozvoj svého území a o potřeby svých 
občanů, zejména o vytváření podmínek pro rozvoj sociální 
péče, o uspokojování potřeby ochrany a rozvoje zdravých 
životních podmínek, dopravy a spojů, potřeby informací, vý-
chovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany 
veřejného pořádku.
Adresa: krajský úřad Jihočeského kraje, u Zimního stadionu 
1952/2, 370 76 České Budějovice, www.kraj-jihocesky.cz,                  
www.facebook.com/kraj jihocesky

ASOCIACE NNO ČR, z.S. 
je nepodnikatelským zájmovým sdružením právnických osob, které bylo založeno 
v roce 2003. Členy AnnO Čr jsou většinově krajské všeoborové asociace, oborová 
sdružení i některé jednotlivé nestátní neziskové organizace.  Asociace nestátních 
neziskových organizací v České republice sdružuje téměř 900 nestátních nezisko-
vých subjektů, prosazuje a obhajuje však společné zájmy a potřeby celého nezisko-
vého sektoru a Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje je je-
jím členem.
Adresy: Asociace nestátních neziskových organizací v České republice, 
Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha, http://anno-cr.cz/

SOS - ASOCIACE 
Sdružení pravidelně pořádá pro spotřebitele besedy na různá témata, a to 
buď přímo v našich osobních poradnách nebo ve spolupráci s jinými orga-
nizacemi. Poskytuje poradenství účastníkům akcí a aktivně spolupracujeme 
s médii (předsedkyne sdružení, Gerta Mazalová, mj. pravidelně vystupuje 
v pořadu Apetýt, který vysílá Český rozhlas Brno). V našem Občasníku má 
svou rubriku.
Adresa: Mečová 5, 602 00, Brno, 542 210 549, poradna@asociace-sos.cz, 
www.asociace-sos.cz

Národní knihovna ČR
Díky ní máme své stránky archivovány, a tak lehce vyhledatelné.
Adresa: národní knihovna České republiky, klementinum 190, 110 00 Praha 
1 http://www.webarchiv.cz/cs

AICM ČR z.s.
Hlavním cílem činnosti Asociace pro podporu rozvoje informačních center 
pro mládež České republiky je podpora a pomoc při zakládání nových Infor-
mačních center pro mládež v Čr tzn. podávání prvotních informací a následná 
pomoc při dalších postupech.

GiVt
Díky tomuto porálu může získat finanční podporu: http://bit.ly/Asociacen-
nO_Jihočeskéhokraje
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co v roce 2017?
Aktivity Asociace nestátních neziskových organizací Ji-

hočeského kraje z.s. (ANNO JČK) v roce 2017 odpovídají 
jejímu základnímu poslání, kterým je sdružování, pro-
sazování a obhajoba společných zájmů a potřeb nezisko-
vého sektoru v Jihočeském kraji. Vytváření prostoru pro 
komunikaci a partnerství všech nestátních neziskových 
organizací s ostatními společenskými subjekty.

Základním východiskem ak-
tivit Asociace NNO JČK z.s. je 
Dohoda o vzájemné spolupráci 
a partnerství uzavřená mezi 
Jihočeským krajem a Asociací 
nestátních neziskových orga-
nizací Jihočeského kraje ze dne 
9.února 2016.

V souladu s tím k prioritám 
Asociace NNO JČK z.s. v roce 
2017 patří: 

- prosazování a obhajoba spo-
lečných zájmů a potřeb nezisko-
vého sektoru v Jihočeském kraji,

- vytváření prostoru pro ko-
munikaci a partnerství všech 
nestátních neziskových organi-
zací s ostatními společenskými 
subjekt,

- praktická spolupráce se vše-
mi státními, nestátními, soukro-
mými a dalšími subjekty v Jiho-
českém kraji i v zahraničí, které 
mají shodné či podobné zájmy, 

- účast na konzultačních a roz-
hodovacích procesech, správ-
ních a jiných řízeních, týkajících 
se zájmů, potřeb a požadavků 
neziskového sektoru,  

- koordinace společných zájmů 
neziskových organizací, 

- podpora a realizace vzděláva-
cích, konzultačních a expertních 
služeb pro své členy i partner-
ské instituce a organizace, 

- prezentace a propagace ne-
ziskových organizací a jejich 
aktivit před odbornou i laickou 
veřejností, médii a podnikatel-
ským sektorem, 

- vydávání a distribuce pub-

likací, brožur, letáků a dalších 
materiálů souvisejících s oblastí 
podpory a rozvoje neziskového 
sektoru, 

- příprava a realizace projektů 
směřujících k vícezdrojovému 
financování aktivit a činností 
spolku,  

- tvorba a správa všeoborové 
databáze neziskových organiza-
cí v Jihočeském kraji, 

- aktivní spolupráce se zástup-
ci krajského úřadu i Jihočeského 
kraje,  

- iniciování a realizace spo-
lečných oborových i meziobo-
rových partnerských projektů  
nnO v Jihočeském kraji, 

- zajišťování informačně po-
radenského a vzdělávacího ser-
visu pro nnO prostřednictvím 
webových stránek, 

- tvorba a distribuce elektro-
nického měsíčníku (dle možnos-
tí a podmínek i ve formě tisko-
vé), 

- umožňování stáží zástupcům 
jednotlivých odborů krajského 
úřadu Jihočeského kraje stáže 
v nnO, 

- propagace Jihočeského kraje 
jako významného podporovate-
le nnO.

Rámcový harmonogram ak-
tivit a činnosti Asociace NNO 
JČK z.s. v roce 2017 je struktu-
rován do těchto částí: 

1. Organizační, administrativ-
ní, koncepční a projektová čin-
nost ústředí AnnO JČk z.s.  

2. Podpora rozvoje kompe-
tencí a odborných dovedností 
pracovníků nnO 

3. Prezentace AnnO JČk z.s. 
a jejich členů na veřejnosti 

4. Místní a regionální aktivi-
ty členských organizací AnnO 
JČk z.s. 

5. Vydavatelská a publikační 
činnost Asociace nnO JČk z.s.  

Ad. 1. Organizační, adminis-
trativní, koncepční a projek-
tová činnost ústředí Asociace 
nnO JČk z.s.  

VÝkOnnÝ VÝBOr AnnO JČk 
z.s.  dle rozhodnutí členské 
schůze - valné hromady v roce 
2017 působí ve složení: před-
seda Jiří řeháček - statutární 
zástupce; členové výboru Mgr. 
Vlastimil kopeček a Mgr. Zde-
něk krejsa, DiS., revizorem je 
hana Vlasáková.

ČInnOSt VÝkOnnéhO VÝ-
BOru AnnO JČk z.s. zajišťuje 
řízení asoiciace a hospodaře-
ní, dále pak provozní kancelář, 
která se přestěhovala z Čes-
kých Budějovic do tábora. ta 
prostřednictvím vedoucího, 
tajemníka asociace realizuje 
administrativní činnosti, ko-
respondence, zápisy z jednání, 
evidence, statistiky, vyhodno-
covací podklady, vyřizování 
organizačních i obsahových 
záležitostí projektů,  konkrét-
ní realizace elektronických 
a tištěných informačních vý-
stupů, základní kontaktní a in-
formační servis pro členské 
organizace a výkonný výbor 
- provozní doba leden – prosi-
nec 2017, denně pondělí – pá-
tek 

KONtRétNí ViZe, NABíD-
KA ČiNNOSti NA ROK 2017 
ByLA ROZeSLáNA ČLeNůM 
ANNO JČK. 
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chystáme na 2017
ústředí 
asociace

PROVOZNí KANceLáŘ  AN-
NO JČK z.s. – vedoucí  - realizuje 
administrativní činnosti -  kore-
spondence, zápisy z jednání, evi-
dence, statistiky, vyhodnocovací 
podklady, vyřizování organizač-
ních i obsahových záležitostí 
projektů,  konkrétní realizace 
elektronických a tištěných in-
formačních výstupů, základní 
kontaktní a informační servis 
pro členské organizace a výkon-
ný výbor - provozní doba leden 
až prosinec 2017, denně pondělí 
až pátek 

VýKONNý VýBOR ANNO JČK 
z.s vytváří a zajišťuje základní 
podmínky pro činnosti členů 
Asociace nnO JČk z.s.

• připravuje a realizuje cent-
rální programové aktivity, 

• řeší strategické a koncepční 
materiály a výstupy, 

• předkládá náměty a dopo-
ručení členům a partnerům ke 
koncepcím, které se dotýkají 
nnO v Jihočeském kraji,  

Z rámcového harmonogra-
mu aktivit a činnosti Asocia-
ce NNO JČK z.s. 

• iniciuje a realizuje vzděláva-
cí, konzultační a expertní služby 
pro své členy i partnerské insti-
tuce a organizace, 

• poskytuje informační ser-
vis směrem k členské základně 
a koriguje výměnu informací, 

• zajišťuje fundraising, ekono-
miku a účetnictví Asociace nnO 
JČk z.s.

• aktivně spolupracuje s orga-
nizacemi, jejichž je členem (Aso-
ciace nestátních neziskových 
organizací České republiky z.s.) 
a  partnerskými organizacemi. 

V roce 2017 je v tomto smě-
ru hlavním úkolem výkonného 
ústředí je navázání partnerství 
s krajskou sítí Místních akčních 
skupin Jihočeského kraje, euro-
centrem České Budějovice apod.

• realizuje úkoly v oblasti in-
formování veřejnosti, propagaci 
a Pr

Opatření: 
Příprava a realizace síťo-

vých projektů podporujících 
rozvoj NNO v Jihočeském kra-
ji ve spolupráci a za podpory 
Asociace NNO ČR z.s. a jejich 
členských i nečlenských orga-
nizací v ostatních regionech

A) PROJeKt  - OPZ 03_15_041 
- Budování kapacit nestátních, 
neziskových organizací, zejmé-
na v oblasti sociálního začle-
ňování, rovnosti žena a mužů 
a rovných příležitostí

Garant projektu Asociace NNO 
ČR, partner Asociace NNO Jiho-
českého kraje

B) PROJeKt  - udržitelný roz-
voj cestovního ruchu na celo-
státní úrovni - Spolky – Cestuje-
me jinak
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Cíl projektu :
1. Zviditelnit neziskový sektor 

jako významného činitele níz-
konákladové turistiky a šetrné 
turistiky

2. rozšířit povědomí veřej-
nosti o možnostech cestování 
šetrných k životnímu prostředí 
a vhodných pro

nízkonákladovou a alternativ-
ní klientelu 3. Zatraktivnit ces-
tování po České republice

Projekt tvoří tři aktivity:
1.Vytvoření databáze aktivit 

nnO ve vztahu k cílové skupině
2.Vytvoření příkladu zdravé 

turistiky – cestovní deník
3.Propagace výstupů v rámci 

ICM a spolupracujících organi-
zací v celé republice, fotosoutěž

Výstupy projektu:
1. databáze aktivit nnO se za-

měřením na cestovní ruch
2. Plán cestovních tras - turis-

tický deník využitelný pro cílo-
vou skupinu

3. Propagace projektu zapoje-
ní veřejnosti - fotosoutěž

Přínosem projektu je zviditel-
nění neziskového sektoru jako 
aktéra cestovního ruchu a pro 
veřejnost

otevřených nových možností 
cestování.

Garant projektu Asociace pro 
podporu rozvoje informačních 
center pro mládež v ČR z.s., part-
ner Asociace NNO Jihočeského, 
Jihomoravského a Kraje Vysočina 
(Zlínského, Olomouckého, Zlín-
ského kraje…) 

c) PROJeKt ASOciAce NNO 
JČK Z.S. - regionální  informač-
ní, poradenská a konzultační síť 

Projektový záměr kAP – ZnCV 
– Seznam projektových záměrů 
pro investiční intervence v SC 
2.4 IrOP a pro integrované ná-
stroje ItI, IPrú a CllD v SC 2.4 
IrOP - výzvy č. 56 a 57 IrOP - in-
frastruktura pro zájmové, nefor-
mální a celoživotní vzdělávání 

Garant projektu Asociace NNO 

Jihočeského kraje z.s.

Podpora rozvoje 
KOMPeteNcí A ODBOR-

NýcH DOVeDNOStí PRAcOV-
NíKů NNO 

Příprava a realizace odbor-
ných seminářů a workshopů pro 
nnO v Jihočeském kraji. Obsah 
vzdělávání -  výměna zkušenos-
tí, zvyšování kompetencí a pro-
hlubování odborných schopnos-
tí pracovníků nnO. Organizační 
a personální zajištění vzděláva-
cích setkání - provozní kancelář 
AICM Čr z.s., pověření členové 
VV AICM Čr z.s.,  členové 

Možná témata 
- DLe POtŘeB A ZáJMů NNO:
* Dotační tituly Jihočeského 

kraje pro nnO a jak na projekty, 
* finanční řízení v nnO, 
* účetní uzávěrka a výroční 

zpráva v nnO, 
* Právní úprava spolků, 
* Public relations nnO,
* Právní minimum pro nnO, 
* účetnictví a daň z příjmů 

nnO za rok 2017 a novinky pro 
rok 2018, 

* Vedení účetnictví nnO a au-
dit, 

* DPh v neziskové organizaci, 
* účetnictví a daně prakticky 

v nnO 2017, 

Prezentace 
NA VeŘeJNOSti
Cílem těchto aktivit je posilová-

ní partnerství, efektivní mezirez-
ortní a mezioborové spolupráce 
NNO v Jihočeském kraji. 

• informační a prezentační ex-
pozice na veletrhu neziskových 
organizací nGO Market Praha 
2017 - 12. dubna 2017, forum 
karlín Praha, http://www.fo-
rum2000.cz/projekty/ngo-
-market

• prezentační expoziční účast 

na výstavě Vzdělání a řemeslo 
2017: 22. – 24.listopad 2017, 
České Budějovice, http://
www.vcb.cz,

SekCe DětI A MláDež
* regionální přehlídka vol-

nočasových aktivit dětských a 
mládežnických a ve prospěch 
dětí a mládeže působících or-
ganizací – táborsko – květen 
2017 – ICM tábor z.s., hnu-
tí Březový lístek a Asociace 
nnO Jihočeského kraje.

* krajské kolo soutěže škol-
ních novin a časopisů – vy-
hlášení výsledků - 28. dubna 
2017 sál Zastupitelstva Jiho-
českého kraje – zřizovatelé a 
provozovatelé ICM Jihočeské-
ho kraje, CPDM o.p.s. Český 
krumlov, ICM tábor z.s., kre-
bul Prachatice o.p.s. 

VyDAVAteLSKá A PUBLi-
KAČNí ČiNNOSt ASOciAce 
NNO JČK Z.S. V ROce 2017  

* zpracování a vydávání in-
formačního materiálu - Ob-
časník nnO JČk – 10 x ročně

* info servis pro členy – mi-
nimálně 4 x ročně

* aktualizace mezioborové-
ho katalogu nnO v Jihočes-
kém kraji – celoročně

* aktualizace elektronického 
mezioborového katalogu nnO 
v Jihočeském kraji – celoročně 

*aktualizace webových strá-
nek Asociace nnO Jihočeské-
ho kraje
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ČiNNOSt VýKONNéHO Vý-
BORU ASOciAce NNO JČK Z.S. 
V ROce 2017 BUDe ZAMěŘe-
Ná, A tO

PrŮBěžně - jednání VV k ak-
tuálním otázkám podpory čin-
nosti – přijímání členů, info ser-
vis… 

leDen 
* vyhodnocení činnosti Asoci-

ace nnO JČk z.s. v roce 2016
* vyúčtování dotace za rok 

2016, 
* vnitřní kontrola hospodaře-

ní Asociace nnO JČk z.s. v roce 
2016

* příprava projektu Asociace 
nnO JČk z.s. pro rok 2017 na kú 
JČk 

únOr 
* zpracování projektu Asocia-

ce nnO JČk z.s. pro rok 2017 na 
kú JČk

* zpracování výroční zprávy za 
rok 2016

* zasedání Pracovní skupiny 
vzdělávání regionální stálé kon-
ference pro území Jihočeského 
kraje (PSV rSk JČk) 

BřeZen 
* příprava a podání daňového 

přiznání za rok 2016
* příprava expozice na vele-

trh neziskových organizací nGO 
Market Praha

* zasedání regionální stálé 
konference pro území Jihočes-
kého kraje (PSV rSk JČk) 

DuBen 
* prezentace nGO Market – 

veletrh neziskových organizací 
Praha - 12.4.2017

* Jihočeské krajské kolo sou-
těže školních novin a časopisů 
s doprovodným programem – 
vyhlášení výsledků - 28. dubna 

Výkonný výbor 2017
2016 v sále Zastupitelstva Jiho-
českého kraje. 

kVěten
* příprava - Valná hromada – 

členská schůze Asociace nnO 
JČk z.s. 

* Vh Asociace nnO Čr z.s.
ČerVen - ČerVeneC
* Valná hromada – členská 

schůze Asociace nnO JČk z.s.
* Zasedání komise pro inovace 

Jihočeského kraje
SrPen 
* příprava pracovního setkání 

nnO Jihočeského kraje – kú sál 
zastupitelstva JČk

* příprava podzimních aktivit 
Asociace nnO JČk z.s. 

Září 
* zasedání Pracovní skupiny 

vzdělávání regionální stálé kon-
ference pro území Jihočeského 
kraje 

* zasedání regionální stálé 
konference pro území Jihočes-
kého kraje 

* pracovní setkání nnO Jiho-
českého kraje – kú sál zastupi-
telstva JČk 

říJen 
* příprava expozice Veletrh 

vzdělávání Vzdělání a řemeslo 
České Budějovice 

lIStOPAD
* Veletrh vzdělávání Vzdělání a 

řemeslo – 22. – 24.listopad 2017 
Výstaviště České Budějovice 

PrOSIneC 
* Postupné vyhodnocování 

aktivit Asociace nnO JČk z.s. 
a členských organizací za rok 
2017

Tajemník a vedoucí kanceláře 
asociace Dr. Václav Pavlík.
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Nový banner, se kterým jsme se pre-
zentovali na veletrzích a setkáních...., 
byl pořízen z dotačních prostředků Ji-
hočeského kraje.

Odkaz Jana Šimáněho - Galéna: Přátelství rozrůzněných je naším mottem 

Výroční zpráva Asociace NNO Jiho-
českého kraje za rok 2015 byla tento-
krát černobílá..... i v PDF formátu.

Skládačka, která byla upravená a byla pořízená z dotačních prostředků Jiho-
českého kraje.

tištěné byly i další materiály, 
například přihlášky do asociace, 
jednotlivá čísla Občasníků, kopí-
rování publikací ve spolupráci 
s AICM České republiky a Galé-
novým nadačním fondem. 

Část finančních prostředků bylo 
poskytnuto díky dotaci Jihočeské-
ho kraje.
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internet, web, FB...
Jsme na facebooku http:// 

www.facebook.com/annojck, 
provozujeme asociační webo-
vé stránky http://annojck.cz 
a zahájili jsme i podporu na-
ší Asociace nnO Jihočeského 
kraje prostřednictvím serveru 
http://givt.cz, kde jsme v da-
tabázi neziskových organizací, 
které se mohou finančně pod-
porovat a zákazník přitom ne-
zaplatí ani korunu navíc...
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členové asociace
V roce 2016 jsme měli 16 řádných členů a více než sto nestátních 
neziskových organizací, které se zúčastňovaly našich akcí. 

Řádní členové:
* hnutí BřeZOVÝ líStek 
* ICM táBOr, Z.S. 
* BABY CentruM ŠIkulkA, Z.S., ČeSké BuDěJOVICe 
* kreBul O.P.S., PrAChAtICe
* ICOS O.P.S., ČeSkÝ kruMlOV
* CPDM O.P.S., ČeSkÝ kruMlOV
* JIhOČeSké CentruM rOVnÝCh PříležItOStí, O.P.S. 
* JIhOČeSké CentruM PrO ZDrAVOtně POStIžené A SenIOrY, O.P.S. 
* SDružení CelIAkŮ Z.S., ČeSké BuDěJOVICe
* SŠIPS O.P.S. ČeSké BuDěJOVICe
* VŠerS Z.ú., ČeSké BuDěJOVICe
* tenIS táBOr, Z.S. 
* rOZVOJOVá A VZDěláVACí O.P.S., ČeSké BuDěJOVICe 
* MeSADA O.P.S., PíSek
* MethA Z.ú., JInDřIChŮV hrADeC, 
* huMAnItární POMOC ukrAJIně, Z.S.
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představují se...
hnutí březový lístek

Zakladatel myšlenek Přátelství rozrůz-
něných a udělování Březových lístků Jan 
Šimáně - Galén (1. 10. 1924 - 13. 2. 2013)

Hnutí Březový lístek je volným hnutím 
- společenstvím lidí zastřešeným Galéno-
vým nadačním fondem, který naplňuje 
a prohlubuje vize Jana Šimáně – Galéna 
o Přátelství rozrůzněných. 

hnutí Bře-
zového lístku 
hBl) je dobro-

volným, neoficiálním a vol-
ným hnutím - společenstvím 
lidí, kteří vytvářejí dětem 
a mládeži podmínky pro vol-
nočasové aktivity a svým svě-
řencům vštěpují a upevňují 
přesvědčení, že jedním z nej-
důležitějších prvků života je 
pevné, chápavé a tolerantní 
přátelství. Právě propagátoři 
Bl rozšiřují Přátelství rozrůz-
něných přes pomyslné hra-
nice působnosti jednotlivých 
společenství.

hBl je ve všech okresech 
a krajích České republiky. V Ji-
hočeském kraji za pyramidu 
nositelů Bl je styčným činov-
níkem Gnf a koordinátorem 
hBl Jiří riki řeháček z tábo-
ra. 

Informace 
Předchůdcem Galénova na-

dačního fondu (Gnf) je Ga-
lénova nadace (Gn), která 
vznikla z popudu Jana Šimáně 
- Galéna a hospodařila přede-
vším s penězi, které do ní vlo-
žil Jan Šimáně a lidí kolem něj. 
V polovině ledna 2005 se Gn 
přetvořila na Gnf, který sice 
není právním nástupcem Gn, 
ale ve všem navazuje na její 
účel. 

HISTORIE BL
na přelomu června a července 

1965 v Prachovských skalách 
vše začalo - byly předány první 
udělovací listy na papíru, kůži, 
březové kůře nebo na sušeném 
březovém lístku. na oceněních 
se objevoval stále častěji symbol 
Bl. V období Pražského jara se 
už zrodily odznaky. ty se rozší-
řily po celém tehdejším Česko-
slovensku, pyšnili se jimi členo-
vé raketových posádek, hlídek 
přírody, Dívčích klubů, turistic-
kých rozvědek, ostravského od-
dílu BVú, Modré stovky, kruhu 
optimistických rodin, Otevřené-
ho kruhu a dalších organizací i 
společenství mimo ně. Pak při-
šla normalizace.... na dvacet let 
vše bylo zakázané. legálně hnu-
tí ožilo až po roce 1989, hnutí 
se opět zlegalizovalo, vytvořila 
se Galénova nadace, která mě-
la jediný úkol, a to podporovat 
všechny formy 5pé, foglarových 
žlutých kvítků, Míst přátelství... 

a Březových lístků. Dnes je ko-
lem 30 tisíc nositelů Březového 
lístku, registrováno v české py-
ramidě přes sedm tisíc a v již-
ních Čechách kolem 500 nosite-
lů. Březové lístky je poděkování 
jednotlivci od ostatních nosite-
lů, kteří jsou kolem něj. Má však 
jasná a nezaměnitelná pravidla 
udělování, které je potřeba při 
udělování dodržovat, za které 
odpovídají tzv. strážci pyramid. 
nakonec v roce 1993 bylo dosa-
vadních 12 stupňů Bl (9 základ-
ní řady a 3 olympijských) rozší-
řeno o Čestný. 

Jiří Riki Řeháček(8),
www.brezovylistek.cz

Předávání dekretů a odznáčků Březový lístek při dětských akcích na Táborsku.
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ICM TÁBOR

Sídlo: Farského887, 
390 02 tábor, 
tel.: 381 252 416,
        607 036 121
www.icmtabor.cz

ÚČEL SPOLKu
účelem spolku je všestranná podpora a hájení 

zájmů, potřeb a práv dětí a mládeže v oblasti 
poskytování a zprostředkování vzdělávacích, 
informačně poradenských a konzultačních slu-
žeb. Vytváří prostor pro komunikaci a partner-
ství nestátních neziskových organizací s ostat-
ními společenskými subjekty.

POSKYTOVANé SLužBY
Portfolium služeb, aktivit a činností spolku je 

Dr. Václav Pavlík

vhledem k jeho dlouhodobému 
působení velmi široké a pestré.  
Ve svém obsahu k nejfrekvento-
vanějším oblastem činnosti pa-
tří zejména oblast vzdělávání, 
zaměstnanosti a podpory či re-
alizace aktivit a činností v rámci 
evropských systémů, programů 
či projektů. 

formačně poradenských centier 
mladých v Slovenskej republike. 

Spolek dlouhodobě podporu-
je a spolupracuje i s redakcemi 

školních novin a časopisů v Ji-
hočeském kraji. Prostřednic-
tvím Střediska služeb poskytuje 
spolek  všem zájemcům v ne-
komerčním způsobem služby 
tzv. „office servisu“ (veřejnou 
kopírovací služba do formátu 
A3, veřejný přístup na internet,  
veřejnou faxovou službu,  psaní 
a tisk na PC, scanování a záloho-
vání dat, laminování, kroužko-
vou vazbu, atd. V rámci tohoto 
střediska působí více než 15 let 
i prodejní místo mezinárodních 
identifikačních a slevových ka-
ret pro děti, mládež a pracovní-
ky s mládeží. 

Spolek dlouhodobě provozuje 
Otevřený klub, jehož prostřed-
nictvím jsou realizovány či pod-
porovány vzdělávací a volnoča-
sové aktivity, například Bambi, 
přednášky, semináře, worksho-
py, prezentace, atd. nedílnou 
součástí aktivit spolku je i vyda-
vatelská a publikační činnost ve 
spolupráci s Informačními cent-
ry pro mládež v Jihočeském kra-
ji, Asociací pro podporu rozvoje 
informačních center pro mládež 
v České republice a Asociací ne-
státních neziskových organizací 
Jihočeského kraje. 

nejbližším zahraničním part-
nerem spolku je Združenie in-
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jč.CENTRuM PRO zDRAVOTNĚ 
POSTIžENé a seniory

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. 
(dále jen JcZPS o. p. s.) je obecně prospěšnou společností, kte-
rá poskytuje na sedmi pracovištích po celém Jihočeském kraji 
registrované sociální i doprovodné služby pro osoby se zdra-
votním postižením, seniory a jejich rodiny.

Pracoviště JCZPS o. p. s. se 
nacházejí v bývalých okres-
ních městech a to v Českých 
Budějovicích, Českém krum-
lově, Jindřichově hradci, Pís-
ku, Prachaticích, Strakonicích 
a táboře.

Informace 
o organizaci
sídlo: SnP 559, 
383 01 Prachatice, 
mobil ředitelka: 721 001 422, 
e-mail: reditelka@jczps.cz
číslo účtu:
2700487189/2010 fio banka
webové stránky: www.jczps.cz

Poskytované 
služby

JCZPS o. p. s. poskytuje pro 
osoby se zdravotním postiže-
ním a seniory tři registrované 
sociální služby (odborné so-
ciální poradenství – Poradny 
pro osoby se zdravotním po-

stižením, seniory a jejich rodin-
né příslušníky a Poradenství pro 
osoby se sluchovým postižením 
v Č. Budějovicích, osobní asis-
tenci na území města Strakonice 
a sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním 
v Č. Budějovicích – arteterapie, 
tvořivé dílny, kurzy odezírání, 
kroužek společenských her, slu-
chový trénink v terénu atd.).

NABíZíMe MNOHO DAL-
ŠícH DOPLňKOVýcH SLUžeB 
A ČiNNOStí:

• půjčování kompenzačních 
pomůcek – vozíky, chodítka, to-
aletní židle, polohovací poste-
le, nástavec na WC, schodolezy, 
motomedy a mnoho dalších

• prodej drobného příslušen-
ství k naslouchadlům (baterie, 
hadičky, hříbky, čistící prostřed-
ky) a násadců k berlím a holím

• čištění ušních tvarovek ul-
trazvukovou čističkou, vyčištění 
a seřízení naslouchadel

• vzdělávací a volnočasové ak-
tivity – kurzy PC, výuka cizích 

jazyků, trénování paměti, novin-
ky ve světě kompenzačních po-
můcek

• zdarma vydáváme euroklí-
če pro držitele průkazu tP, ZtP 
a ZtP/P, diabetiky, stomiky, on-
kologické pacienty, osoby trpící 
roztroušenou sklerózou, Parkin-
sonovou chorobou, nespecific-
kými střevními záněty (Crohno-
va choroba a ulcerózní kolitida) 
a močovými dysfunkcemi

• v Prachaticích provozujeme 
Dobročinný obchůdek – motto 
obchůdku „Váš dar či nákup je 
forma pomoci druhým“. Dobro-
činný obchůdek je i sociálním 
podnikem zaměstnávající osoby 
se zdravotním postižením.

JcZPS o.p.s. je přijímající 
dobrovolnickou organizací. 
V roce 2016 u nás pracovalo 
12 dobrovolníků. 

Naše velké poděkování patří 
sponzorům, donátorům, veřej-
ným institucím, spolupracujícím 
organizacím, pracovníkům, dob-
rovolníkům, externím odborní-
kům, lektorům, hostům a účast-
níkům našich akcí, uživatelům 
a klientům našich služeb. Každé 
spolupráce si vážíme a je pro nás 
motivujícím faktorem do další 
činnosti.
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BABY CENTRuM ŠIKuLKA

Sídlo: 
Rudolfovská třída 634, 
370 01 České Budějovice
tel.: 387312000
www.sikulka.com

Účel spolku
Podpora a rozvoj sportovních, kulturních a společenských aktivit 

rodičů, dětí a mládeže zejména v oblasti rekreačních a závodních 
plaveckých sportů dětí a mládeže, cvičení dětí a rodičů a výchovně 
vzdělávacích a volnočasových činností dětí a mládeže i celých ro-
din. Vytváření podmínek pro aktivní a smysluplné trávení volného 
času dětí a mládeže, a to organizovaně i neorganizovaně. Zvyšová-
ní dostupnosti pohybových aktivit, zajišťování pestré nabídky zá-
jmových činností pro všechny věkové kategorie, a tím i zlepšování 
životního stylu a zdraví společnosti. Vytváření veřejného prostoru 
pro vzájemné setkávání členů i zájemců z řad veřejnosti, pro jejich 
komunikaci a vzdělávání. 

   

Poskytované služby a činnosti 
AKtiVity PRO Děti 
A MLáDež (6 – 26 Let)
* Plavání dětí s rodiči- Pro děti, kte-

ré si ještě nejsou ve vodě úplně jisté 
a potřebují pomoci od svého rodiče. 

* Plavání dětí bez rodičů - Pro děti, 
které se již nebojí v hlubším bazénu. 

* Potápění dětí 
* Závodní plavání dětí 
* Synchronizované plavání dětí 

(akvabelky) - Aktivní účast na závo-
dech a soutěžích.

* Volné plavání 
* Pohybové hry a tanečky - hry 

jsou rozděleny pro chlapce, pro dívky 
a smíšené. 

* tvoření pro děti - Výtvarný krou-
žek i za pomoci rodičů. 

* Výuka anglického jazyka - Děti 
jsou rozděleny do několika skupin 

* Dětská zumba
* Příměstské tábory
AKtiVity PRO PŘeŠKOLNí 
A MALé Děti 
(6 MěSíců - 6 Let)
* Plavání dětí ve vaničce - Pro děti 

do 6 měsíců věku. 
* Plavání dětí s rodiči - Pro rodiče 

s dětmi od 6 měsíců věku. 
* Volné plavání 
* Pohybové hry a tanečky pro malé 

děti - hry jsou rozděleny pro chlapce, 
pro dívky nebo jsou lekce smíšené. 

* Masáže dětí
* Kurzy masáží dětí
* tvoření pro děti
* Výuka anglického jazyka
* Dětská zumba
* Příměstské tábory
AKtiVity PRO RODiČe
* cvičení pro dospělé
* cvičení pilates, jóga, zumba 

apod. pro dospělé
* Vzdělávací kurzy pro dospě-

lé - před začátkem podnikání a před 
nástupem do zaměstnání, péče o dítě, 
zdravý životní styl, výživu apod.).

* Hlídání dětí
AKtiVity PRO 
ŠiROKOU VeŘeJNOSt
* Baby školička - krátkodobé i ce-

lodenní hlídání dětí - školička je za-
měřená především na pohyb, aktivitu 
a zdravý životní styl. 

* Solno-jodová jeskyně 
* Péče o tělo - masážní salon.
* Kavárna – restaurace
* Stylová kavárna 
* Herny pro děti - Venkovní – uza-

vřená zahrada s trampolínou, koloto-
čem, houpačkami, houpadly, skluzav-
kou a domečkem pro děti. Pískoviště 
s hračkami. Vnitřní - prolézačky, tune-
ly a skluzavky -  nevšední krtčí prolé-
začka pod zemí, hernička s kobercem 
pro nejmenší.
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KREBuL PRACHATICE

Sídlo:
Zlatá stezka 145, 
383 01 Prachatice,
tel.: 388 424 196,
e-mail: krebul@krebul.cz
Web: www.krebul.cz

 KreBul, o.p.s. nabízí služby 
pro děti, mládež, dospělé i se-
niory od volnočasových akti-
vit, přes poradenství, vzdělá-
vání, poskytování informací 
a poradenství výživy a životní 
stylu. 

realizuje pět projektových 
pracovišť – informační cent-
rum pro mládež, Občanskou 
poradnu (v Prachaticích 
a Vimperku), Dobrovolnické 
centrum, SeniorPoint, Food.
Body.Life (poradna zdravého 
životního stylu a výživy). 

naší snahou je pomáhat dru-
hým zorientovat se v jejich život-
ní situaci a  pomoci jim zmapovat 
možná řešení, které jejich situace 
nabízí. Zároveň se snažíme vést 
cílové skupiny (od dětí až po se-
niory, lidi s postižením) k vlast-
ní aktivitě, a to prostřednictvím 

volnočasových, vzdělávacích a ji-
ných aktivit. Zaměřujeme se na 
prožitkovou formu práce, ve kte-
ré jsou účastníci aktivně zapoje-
ni do dění. Při všech aktivitách 
využíváme naše dobrovolníky. 
Jako dobrovolnické centrum pak 
vysíláme dobrovolníky i do dal-
ších institucí a zařízení nejen ve 
městě Prachatice. Věnujeme se 
také otázkám multikulturní vý-
chovy a holocaustu, kdy v rámci 
tématu nabízíme besedy, před-
nášky, semináře, setkání s pamět-
níky holocaustu, poznávací cesty 
do koncentračních táborů, konfe-
renci apod. naše aktivity jsou ote-
vřeny všem, a to bez rozdílu věku, 
či zdravotního stavu. 

V letech 2012 – 2014 se nám 
podařilo zrekonstruovat sídlo 
naší organizace. Do dnes se nám 
podařilo zrealizovat celou řadu 
opatření, pro snížení bariérovosti 
osobám s nejrůznějším postiže-
ním.
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ICOS ČESKý KRuMLOV
Účel společnosti

Zvyšovat kvalitu života obyva-
tel regionu a dostupnost sociál-
ních a návazných služeb…

Poskytované 
služby

* OSOBNí ASiSteNce
pro osoby se zdravotním postižením 

(od 1 roku věku) a seniory se sníženou 
soběstačností

* teRéNNí 
SOciáLNí SLUžBA, 
jejímž posláním je pomáhat těmto 

lidem při činnostech, které nemůžou 
vykonávat samostatně, snažíme se 
rozvíjet jejich schopnosti a samostat-
nost a umožnit jim tak naplnit jejich 
životní potřeby, a tím žít plnohodnot-
ným způsobem života v přirozeném 
prostředí - tedy nejčastěji doma.

* BeZPLAtNé 
PRáVNí PORADeNStVí
Poskytování základního a odborné-

ho sociálního a právního poradenství 
v oblastech dluhové a spotřebitelské 
problematiky, rodinného, pracovního, 
občanského a správního práva. Po-
radna je bezplatná a funguje na Čes-
kokrumlovsku. Pobočky má v kaplici 
a ve Větřní a na trhosvinensku s po-
bočkami v trhových Svinech a nových 
hradech. 

* DOBROVOLNicKé 
ceNtRUM 
ČeSKý KRUMLOV
Dobrovolníci pomáhají v rámci při-

jímajících organizací (domovy pro 
seniory, dětský domov, rodinné cen-
trum ad.), nebo u individuálních kli-
entů (starší osoby v domácnosti, do-
učování dětí, osoby s postižením ad.). 
Pomoc bývá dlouhodobá a pravidelná, 
ale i jednorázová v rámci krátkodo-
bých příležitostí.

* RODiNNé ceNtRUM
KRUMLíK 
hlídání dětí v rodinném centru, hlí-

Sídlo: 5. Května 251, 
381 01 Český Krumlov
tel.: 380 712 202
www.icos.krumlov.cz

dání dětí v domácnostech, příměstské 
tábory, herna, kavárnička, cvičeníčka 
pro rodiče s dětmi, pravidelné krouž-
ky…

* PODPORA RODiNA 
A Dětí V OHROžeNí
Poradenství - individuální, psycholo-

gické, rodinné /včetně terapie/, právní
* AGeNtURA PRáce
PRO iNVALiDNí 
ZáJeMce
Činnost agentury práce je zaměře-

na na zprostředkování práce zejména 
znevýhodněným lidem, invalidním zá-
jemcům.

* teRéNNí PRáce  
V RODiNácH 
* ASiStOVANé 
KONtAKty 
A PŘeDáVáNí
* MeDiAce
* PROBAČNí A DALŠí
PReVeNtiVNí  PROGRAMy
Alternativní program probační pro-

gram „Právo pro každý den“, který po-
máhá mladým lidem ve věku 15 - 18 
let (či věku blízkém), kteří se dostali 
do střetu se zákonem, získat potřebné 
sociální dovednosti a kompetence.

* VZDěLáVAcí AKce 
PRO ODBORNOU 
VeŘeJNOSt
Vzdělávací akce jak pro odbornou 

veřejnost, tak pro širší veřejnost, uži-
vatele našich služeb.  V obsahu zejmé-
na  vzdělávací akce v oblasti sociálních 
služeb určené zejména poskytovate-
lům služeb a vzdělávací akce v oblasti 
projektového managementu.

* PORADeNStVí 
A KONZULtAce 
V OBLASti 
StRAteGicKéHO 
A KOMUNitNíHO 
ROZVOJe
Zajišťujeme a nabízíme služby a po-

moc se strategickým a komunitním 
plánování s důrazem na sociální oblast 
obcím, neziskovým organizacím i dal-
ším institucím.
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CPDM ČESKý KRuMLOV

Sídlo: t. G. Masaryka 114, 
381 01 Český Krumlov
tel.: 380712427
www.cpdm.cz

Účel 
společnosti

centrum pro pomoc dětem 
a mládeži, o.p.s. Český Krum-
lov (cPDM, o.p.s.) bylo založeno 
městem Český Krumlov na po-
čátku roku 1997. 

hlavními cílovými skupinami ak-
tivit CPDM, o.p.s. jsou děti a mlá-
dež, pedagogové a výchovní pra-
covníci i další širší veřejnost.  

Mezi hlavní oblasti činnosti pat-
ří zejména primární, sekundární,  
částečně i terciální prevence spo-
lečensky nežádoucích jevů, infor-
mační, poradenské a vzdělávací 
činnosti a programy, aktivity sou-
visející se zájmovými, neformál-
ně vzdělávacími a volnočasovými 
činnostmi, mezinárodní projekty 
a programy, prázdninové a poby-
tové aktivity, podpora a pomoc 
znevýhodněným dětem, mládeži 
a organizacím, podpora a pomoc 
rozvoji občanského sektoru v mís-
tě a širším regionu. 

Pro naplňování hlavních činností 
má CPDM, o.p.s. zřízena samostat-
ná projektová pracoviště, kterými 
jsou ICM – Informační centrum 
pro mládež, nízkoprahová a volno-
časová zařízení pro děti a mládež 
Bouda, 3. Streetwork s terénními 
programy Streetwork a Viktorie 
a Internetové rádio a hudební stu-
dio. 

* iNFORMAČNí ceNtRUM PRO 
MLáDež (icM) - informace, po-
radenství a specifické vzdělávání. 
V roce 2016 se věnovalo také ev-
ropským příležitostem pro mládež, 
podpoře mladých novinářů, doučo-
vání žáků, cestovatelským besedám, 
prezentacím a výstavám, organizo-
vání tradičního letní dětský tábor 
Prázdniny v pohybu, vzdělávací pro-
jekty kam co patří (třídění odpadů) 
nebo projekt Multikulturní svět ko-
lem nás, kterého se od dubna do lis-
topadu 2016 zúčastnilo téměř 1 400 
dětí a mládeže. 

Služeb ICM využilo v roce 2016 ví-
ce než 129 000 zájemců  

 * NíZKOPRAHOVá A VOLNOČA-
SOVá ZAŘíZeNí BOUDA (NZDM 
BOUDA) poskytují ambulantní 
a terénní služby dětem a mládeži 
ve věku od 6 do 26 let, které jsou 
ohroženy společensky nežádoucí-
mi jevy, žijí v sociálně vyloučených 
lokalitách, jsou ohroženy rizikovým 
způsobem života svého okolí apod. 
Základní činnosti (služby) jsou po-
skytovány anonymně a bezúplatně 
a jsou uskutečňovány v rámci re-
gistrované sociální služby. Svou čin-
nost provozuje ve dvou zařízeních 
v Českém krumlově - klub Bouda a 
klub na Míru. Dále pracuje s dětmi 
a mládeží v dalších vybraných lo-
kalitách města a ve Větřní. nZDM 
Bouda v roce 2016 pořádala napří-
klad výtvarné programy Děti a so-
chy, V Boudě proti nudě a Výtvarný 
podzim v Boudě, festival Jeden svět, 
kurs animovaného filmu, hudební 
festival Cihelna – Vystupovat nebo 
letní tábor pro děti z Větřní. Celkem 
akce nZDM Bouda navštívilo v roce 
2016 7 589 zájemců.

* StReetWORK PRO ČeSKý 
KRUMLOV A KAPLici - terénní pro-
gramy prevence zneužívání návyko-
vých látek a pouliční a klubové pro-
stituce. Obsahem těchto programů 
byl v roce 2016 hlavně kontakt se 

stávajícími uživateli služby a vyhle-
dávání nových klientů. Poskytovaly 
se odborné harm reduction služby, 
individuální poradenství, testování 
na infekční onemocnění, realizovaly 
úkony sociální práce a monitorovaly 
a mapovaly všechna místa, v nichž 
v současnosti působí, a to v hlavně 
v lokalitách Český krumlov, kaplice, 
Větřní, loučovice, Vyšší Brod, kap-
lice, Velešín, Dolní Dvořiště, Skoro-
nice, Studánky, rožmberk… Celkem 
bylo uskutečněno 1 482 drogových 
kontaktů a 716 nedrogových kon-
taktů. terénní program Viktorie 
pracoval s 559  převážně klientkami, 
uskutečnil 837 kontaktů, provedl 
699  testů a v rámci služby bylo vy-
měněno/vydáno 7 642 kusů injekč-
ního materiálu.

* iNteRNetOVé RáDiO icM 
A HUDeBNí StUDiO, které zaháji-
ly svoji činnosti v roce 2005 i v roce 
2016 nadále čekaly na své oživení. 

* PODPORA MeZiNáRODNí SPO-
LUPRáce Dětí A MLáDeže - V roce 
2016 CPDM vyslalo několik skupin 
českých účastníků na mezinárodní 
projekty, které organizovali evropští 
partneři, a to například na dva filmo-
vé projekty. Jeden z nich byl pro děti 
z dětských domovů a pěstounských 
rodin (Budapešť) nebo reaching the 
Goals podpořen programem eras-
mus+. Dalšími aktivitami byly napří-
klad kurz pro organizátory projektů 
evropského programu erASMuS+ 
ve Varně nebo projekt Youth ex-
changes for newcomers v estonsku 
či mezinárodní wotkshopy se slo-
venskými a slovinskými účastníky.

* LetNí A DALŠí POBytOVé 
AKtiVity Dětí A MLáDeže - na-
příklad pobyt dětí z českokrum-
lovského sídliště Mír na turistické 
základně v Zátoni, týdenní tábor 
s dětmi z Větřní na Chatě pod kletí, 
čtrnáctidenní letní tábor Prázdniny 
v pohybu na stanové základně na Če-
říně nebo čtyřdenní Médikamp. 
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JIHOČESKé CENTRuM 
ROVNýCH PŘÍLEžITOSTÍ

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. (dále jen JcRP 
z. ú.) je další organizací, kterou v roce 2014 založila Národní 
rada osob se zdravotním postižením a jejíž cílem je poskyto-
vání sociálních, vzdělávacích a informačních služeb nejen pro 
osoby se zdravotním postižením a seniory, ale i pro veřejnost 
např. pro zaměstnavatele nebo další neziskové organizace.

PrACOVIŠtě JCrP Z. ú. Se 
nACháZeJí Ve třeCh BÝVA-
lÝCh OkreSníCh MěSteCh, 
A tO V PíSku, PrAChAtICíCh 
A StrAkOnICíCh.

Informace 
o organizaci
sídlo: SnP 559, 
383 01 Prachatice, 
mobil ředitelka: 721 001 422,
e-mail: reditelka@jczps.cz
číslo účtu: 2300722637/2010 
fio banka
webové stránky: www.jczps.cz 
– sekce Jihočeské centrum rov-
ných příležitostí

Poskytované 
služby

POSkYtuJeMe POrADenStVí 
• ohledně zaměstnávání osob 

se zdravotním postižením na vol-

ném i chráněném trhu práce
• používání kompenzačních po-

můcek 
V rOCe 2016 JSMe OrGAnIZO-

VAlI:
• vzdělávací akce pro seniory, 

osoby se zdravotním postižením 
a další skupiny obyvatel – Setkání 
nad klubíčkem, Vyměň si recept

zřídili jsme:
Sběrné místo nepeněžitých sbí-

rek
• soustřeďuje sběr humanitár-

ních a charitativních materiál-
ních sbírek pro fyzické i práv-
nické osoby nejen z jihočeského 
kraje, ale i z celé Čr a jednu mezi-
národní sbírku

• sbírá víčka (Pet i kovová) 
pro slečnu se zdravotním posti-
žením, nepotřebné kompenzační 
pomůcky pro fyzické osoby i půj-
čovny pomůcek, pletené oblečení 
pro nedonošená miminka do ne-

mocnic, upletené čepice, návle-
ky na ruce, knihy pro nestátní 
knihovny, látky a vlny pro akti-
vizační činnosti seniorů a osob 
se zdravotním postižením, sa-
vé látky pro prachatický útulek 
pro psy, zvonečky a pohledy 
pro děti se zdravotním postiže-
ním, igelitové tašky a sáčky pro 
dobročinný obchůdek… 

PŮJČuJeMe kOMPenZAČ-
ní POMŮCkY PrO OSOBY Se 
ZDrAVOtníM POStIženíM ČI 
OMeZeníM:

• každá z našich půjčoven má 
k dispozici tyto kompenzační 
pomůcky: mechanické vozíky, 
chodítka, elektricky polohova-
telná lůžka, schodolezy, toalet-
ní židle a vozíky, nástavec na 
WC, sedačky na vanu, pomůcky 
pro polohování a mnoho dal-
ších.

PřIJíMáMe DOBrOVOlní-
kY:

• JCrP z. ú. aktivně fungu-
je jako přijímající organizace 
dobrovolníků téměř ve všech 
věkových kategoriích (studen-
ti, dospělé osoby i senioři) pro 
realizaci doplňkových aktivit.

Návštěva ve Střední zdravotnické škole v Táboře



34

výroční zpráva 2016

MESADA PÍSEK, vimperk 
a Jindřichův Hradec

Sídlo: 
centrála PíSeK
nábřeží 1.máje 2259, 
397 01 Písek
tel.:382222246
www.mesada.eu
pobočka 
JiNDŘicHůV HRADec
růžová 30/ll, 
377 01 Jindřichův hradec
tel.: 384321513
pobočka ViMPeRK
1. máje 74, 
385 01  Vimperk
tel.: 388411718

Účel spolku
Posláním a cílem MeSADY je 

respektovat a prosazovat práva 
lidí s handicapem a podporovat 
je při integraci do společnosti.

Poskytované služby
SOciáLNí ReHABiLitAce 
Činnosti zaměřené na nácvik 

potřebných dovedností osoby se 
zdravotním postižením směřu-
jící k dosažení samostatnosti a 
soběstačnosti v nejvyšší možné 
míře s ohledem na její dlouho-
době nepříznivý zdravotní stav.

OSOBNí ASiSteNce
terénní služba poskytovaná 

osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení, jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné fy-
zické osoby.

SOciáLNě AKtiViZAČNí 
SLUžBy PRO SeNiORy
A OSOBy Se ZDRAVOtNíM
POStižeNíM 
Služba je určena seniorům, 

kteří nejsou natolik aktivní, aby 
uspokojili své sociální potřeby. 
uživatelé si prostřednictvím 
služby zdokonalují či obnovu-
jí různé praktické dovednosti, 
získávají nové znalosti, zlepšují 
fyzickou a  sychickou kondici, 

zůstávají v kontaktu se svými 
vrstevníky a v neposlední řadě 
hledají pomoc s řešením své ži-
votní situace

PRAcOVNí ReHABiLitAce
MeSADA nabízí pomoc oso-

bám se zdravotním postižením 
při podání žádosti o pracovní 
rehabilitaci na příslušný úřad 
práce. 

PORADeNSKá ČiNNOSt
Činnost se zaměřuje na „obje-

vení“ osobnostních předpokla-
dů, schopností a dovedností pro 
získání zaměstnání formou in-
tenzivních individuálních kon-
zultací a za předpokladu aktiv-
ního přístupu klienta.
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SDRužENÍ CELIAKŮ 
ČESKé BuDĚJOVICE

Sídlo:
Alešova 336/13
370 01 České Budějovice
http://www.celiakie-jih.

cz/celiakie-jih

Kdo jsme 
Jsme spolkem pacientů, kte-

ří jsou ze zdravotních důvodů 
nuceni dodržovat bezlepkovou 
dietu. Máme celiakii, Duhrin-
govu dermatitidu, alergii na le-
pek. žádné úřady ani zdravotní 
pojišťovny neevidují náš počet, 
nikdo neví, kolik nás je. existují 
jen odhady, které se značně liší. 
nejčastěji se v lékařských zdro-
jích uvádí výskyt 1:200, 1:100 
(jeden nemocný na dvě stě nebo 
sto zdravých). 

náš spolek, působící v celém 
Jihočeském kraji, eviduje kolem 
300 rodin s bezlepkovou dietou, 
v některých jsou i tři nemocní.

cílem je 
Zaregistrovat co nejvíce ne-

mocných, abychom se mohli stát 
silnými partnery při vyjednává-
ní lepších podmínek pro bezlep-
káře s úřady a institucemi. 

Spolupracujeme 
s dalšími sdruženími a spolky 

celiaků v rámci celé České re-
publiky a rádi bychom vytvořili 
jednu zastřešující organizaci, 
která by se stala celorepubliko-
vým zástupcem celiaků při jed-
nání s ministerstvy a dalšími in-
stitucemi.

Co potřebujeme 
je včasná a správná diagnóza, 

dispenzarizace u gastroente-
rologa, příspěvky na jediný lék 
– bezlepkovou dietu od zdra-
votních pojišťoven. Dále by 
určitě neuškodilo proškolení 
obvodních lékařů, imunologů, 

alergologů a některých gast-
roenterologů o projevech celi-
akie, Duhringovy dermatitidy, 
alergie na lepek, aby některým 
pacientům netrvalo léta než ma-
jí stanovenou správnou diagnó-
zu. Stojí to zbytečně zdraví, čas 
a peníze všech.

I my máme právo na pl-
nohodnotný a spokojený 
život – bohužel si v tomto 
státě asi zatím musíme po-
moci sami. Čím více nás bu-
de a budeme o sobě dávat 
vědět, tím dříve se začne 
naše situace řešit. 
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SŠips ČESKé BuDĚJOVICE
Střední škola informatiky a právních studií, o.p.s. v Českých 

Budějovicích je obecně prospěšnou společností s širším cílem 
aktivně se podílet na osvětě a rozvoji školství využíváním ne-
konvenčních metod výuky, rozmanitou nabídkou atraktivních 
předmětů a nejnovějších technologií.

dva hlavní Studijní obory:
BeZPeČNOStNě PRáVNí
ČiNNOSt
Jedná se o velice atraktivní 

studijní obor, který nabízí v Čes-
kých Budějovicích a blízkém 
okolí pouze naše škola a jehož 
učební plán osloví nejen chlap-
ce, ale i dívky. Prioritami tohoto 
oboru jsou především znalosti 
z oblasti bezpečnostní politiky, 
přesná orientace v právním řá-
du, systému Čr a rozvoj psychic-
ké a fyzické odolnosti.

Získané vzdělání umožní ab-
solventovi studijního oboru 
ucházet se o přijetí ke studiu na 
vyšších odborných školách nebo 
na vysokých školách, zejména na 
Policejní akademii a vysokých 
školách s výukou bezpečnostně 
právních a právních oborů. Ško-
la připravuje své absolventy tak, 
aby byli schopni pružně reago-
vat na změny v právním řádu.

iNFORMAČNí tecHNOLOGie
Jedná se o studijní obor, je-

hož perspektivní učební plán 
garantuje výuku odborných PC 
předmětů a dvou cizích jazyků. 
Student získá znalosti z nejza-
jímavějších oblastí informatiky 
od programování, tvorby webo-
vých stránek, multimediálních 
aplikací, 3D grafiky, správy ope-
račních systémů, hardwaru až 
po robotiku. V některé z výše 
uvedených oblastí se s ohledem 
na své preference stane specia-
listou.

Získané vzdělání umožní ab-
solventu studijního oboru uchá-
zet se o přijetí ke studiu na vy-

sokých školách, zejména na 
vysokých školách se zaměřením 
na informační technologie ne-
bo ve firmách z oblasti It. Díky 
každoroční praxi v celé řadě It 
firem v našem regionu, bude-
te vybaveni i praktickými zna-
lostmi, které Vám pomohou se 
uplatnit i bez dalšího vysoko-
školského studia.

Zcela v souladu s filozofií školy 
jsou oba studijní obory zaměře-
ny na budování sebedůvěry, sa-
mostatnosti a schopnosti aktiv-
ně tvořit svůj profesní i osobní 
život. Pro oba obory jsou jednou 
z priorit cizí jazyky. Individuál-
ní přístup, přátelská atmosféra 
a celkový nadstandard, jak ve 
využití moderních technologií, 
tak v rozmanitosti vyučovaných 
předmětů, studentům zcela vy-
nahradí školné. 

cílem studia je vybavit stu-
denty praktickými zkušenost-
mi a všeobecným rozhledem 
na úrovni středoškolsky vzdě-
laného člověka a tak absol-
venty připravit pro:

- Profesní specializaci, adapta-
bilitu v různých oborech lidské 
činnosti

- Studium na vysoké škole 
a další typy terciárního vzdělá-
vání

- Studium či profesní uplatně-
ní v zahraničí 

Dokladem o dosažení středo-
školského vzdělání s maturitou je 
vysvědčení o maturitní zkoušce, 
které je opatřeno doložkou o zís-
kání příslušného stupně vzdělání.

ŠKOLNí ČASOPiS žižKO-
Vy VOČi vychází jednou za 
čtvrtletí a přináší novinky ze 
školních i mimoškolních akcí, 
literární debuty a uměleckou 
tvorbu našich žáků.
http://casopis.stredniskola.cz/

Střední škola informatiky
a právních studií, o. p. s.
žižkova třída 4, 
370 01 České Budějovice,
telefon: 386 116 819, 
                 724 757 613, 
email: 
stredniskola@stredniskola.cz 
www.stredniskola.cz
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VŠERS ČESKé BuDĚJOVICE

Kontakt:
Vysoká škola evropských 
a  regionálních studií, z. ú. 
žižkova tř. 251/6
370 01  České Budějovice
Česká republika
tel: + 420 386 116 811 
Mail: info@vsers.cz
http://www.vsers.cz

Od svého vzniku se Vysoká škola evropských a regio-
nálních studií, z. ú. zaměřuje na organizování vědecko-
-teoretických akcí (konferencí, seminářů, workshopů) 
na odborně náročná aktuální témata. 

V roce 2016 byly realizovány 
dvě mezinárodní konference 
Udržitelný rozvoj Vii. – 30 let 
od Jednotného evropského 
aktu aneb evropa čtyř svobod 
31. března až 1. dubna 2016 v 
Českých Budějovicích a Bez-
pečná společnost 2016 – Mi-
mořádné události - pomáháme 
sami a dokážeme to i společně 
23. a 24. listopadu 2016 ve Vod-
ňanech.

Mezinárodní vědecká konfe-
rence Udržitelný rozvoj se ko-
ná každoročně již od roku 2010 
v Českých Budějovicích ve spolu-
práci s nadací konrad Adenauer 
Stiftung, evropským regionem 
Dunaj - Vltava, Jihočeským kra-
jem, statutárním městem České 
Budějovice, europa Direct České 
Budějovice, eurocentrem České 
Budějovice a Jihočeským mu-
zeem v Českých Budějovicích.
Cílem konference je odborně 
přispět k debatě o aktuálních 
problémech evropské unie a ev-
ropského prostoru v teoretické 
i aplikované rovině, k čemuž při-
spívá multidisciplinární pohled 
mnoha tuzemských i zahranič-
ních účastníků konference z řad 
politologů, ekonomů, bezpeč-
nostních a jiných odborníků. Po-
slední ročník proběhl 31. března 
a 1. dubna 2016 pod názvem 30 
let od Jednotného evropského 
aktu aneb evropa čtyř svobod. 
konference se stává platformou 
pro možnosti uplatnění koope-
race akademických pracovní-
ků, vědců a odborníků z praxe 
v České republice i ostatních ze-
mí evropské unie. konference je 
určena jak pro odbornou veřej-

nost, tak pro studenty, pracovní-
ky veřejných institucí, nezisko-
vých organizací i představitele 
soukromého sektoru.

Konference Bezpečná spo-
lečnost se koná již od roku 
2010 každým druhým rokem 
ve spolupráci s hasičským zá-

chranným sborem Jihočeského 
kraje, Jihočeským krajem, Vyso-
kou školou evropských a regio-
nálních studií a s Českou asocia-
cí hasičských důstojníků. 

Konference Bezpečná spo-
lečnost 2016: Mimořádné 
události – pomáháme sami 
a dokážeme to i společně 
navazuje na konferenci Víme 
o sobě z roku 2010, Bezpečná 
společnost – Problematika 
vodního hospodářství z roku 
2012 a Bezpečná společnost 
a voda z roku 2014, kdy cílem 
konference je seznámení se 
s praktickými zkušenostmi jed-
notlivých organizací při aktuál-
ně řešených situacích a událos-
tech v oblasti krizového řízení, 
záchranné činnosti, psychoso-
ciální pomoci a spolupráce ne-
státních neziskových organizací, 
mezinárodní pomoci a rozvo-
jové spolupráce. Jednotlivé pří-
spěvky poskytují spolupráci 
odborníků z praxe převážně z Ji-
hočeského kraje.
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TENIS TÁBOR
Od sezóny 2011 začala družstva klubu tenis tábor reprezen-

tovat v jihočeských soutěžích. Od sezony 2012 jsou všechna 
družstva od minitenisu až po dorost v nejvyšších jihočeských 
ligách. V současné době, po dobudování tenisového areálu, 
se vedení klubu zaměřuje na mládež, v budoucnu postavíme 
i silné družstvo dospělých, které v současnosti reprezentuje 
pouze v okresním přeboru, který v roce 2012 vyhrálo. Více se 
dozvíte na webovkách www.tenistabor.cz

teNiS táBOR, o.s.
tenis Arena
tenis centrum tábor
Václava Soumara 3039
390 03 tábor
+420 608 255 222 - prezi-
dent klubu
info@tenistabor.cz
Více na
http://www.tenistabor.cz/
zavodni-tenis/

Trenéři:
trenér MArtIn JAnkOVSkI
- kvalifikovaný trenér II. třídy, 

hráči 5 až 18let
trenér rOMAn háJek,
kvalifikovaný trenér II. třídy, 

hráči 9 až18 let
trenérkA ZuZAnA lInhO-

Vá, trenér II. třídy, tenisová ško-
lička

trenér DAVID frIeDl, tre-
nér II. třídy, tenisová školička

trenér rADek nOVák, tre-
nér tenisové školičky

kOnDIČní trenér frAntI-
Šek JAnDA

Trenérské 
úspěchy: 

Adriana Beránková - druhá 
nejlepší hráčka baby tenisu roč-
níku 2004 v Čr.

trenér JIří lInhA, kvalifiko-
vaný trenér II. třídy, hráči 9 až 
18let

Zuzana linhová - na žebříčku 
WtA 450. místo; 

ema Ševčíková - bronz na 
MČr mladších žákyň ve čtyřhře 
2010/2011; 

Patrik homola - čtvrfinalis-
ta Pardubické juniorky, vítěz 
turnaje kategorie „A“ v dorostu 
2010/2011; 

Jan Sedláček - stříbro na MČr 
starších žáků ve dvouhře 2014, 
bronz na MČr mladších žáků ve 
čtyřhře 2011/2012 

Matěj koutek - bronz na olym-

piádě dětí a mládeže ve čtyřhře 
starších žáků 2013

Hráčské 
úspěchy: 

krAJSkÝ PřeBOrník v mlá-
dežnických kategoriích a Ví-
těZ nA turnAJíCh tříDY „A“ 
v dorostu, dospělých i turnajích 
okruhu etA.

V letošní sezóně 2016 spolek 
uspořádal devět republikových 
turnajů pro věkové kategorie 
dorost, starší žactvo a mlad-
ší žactvo. Celkem se zúčastni-
lo zhruba 270 dětí z celé České 
republiky. turnaje probíhaly na 
šesti antukových kurtech...
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HuMANITÁRNÍ POMOC 
uKRAJINĚ dříteň

METHA JINDŘ. HRADEC

Sídlo: Dříteň 129, 
373 51 Dříteň 
tel.: 603109827,
         721420575
http://humanitarni-po-

moc-ukrajine-zs.cz

ÚČeL SPOLKU
Jsme nestátní nezisková 

organizace. Pomáháme ma-
teriální a finanční pomocí v 
obcích a městech ve válečné 
oblasti v zóně bojů na výcho-
dě ukrajiny. Pomáháme dě-
tem a seniorům ve frontových 
městech a obcích v zóně pů-
sobení sil nAtO.

POSKytOVANé SLUžBy
Pořádáme hmotné a finanč-

ní sbírky. Přijímáme jakoukoliv 
materiální pomoc -  oděvy, hrač-
ky pro děti, školní potřeby, zdra-
votnický materiál atd.

POMáHeJMe, Má tO SMySL
InfO: 603 109 827
e-mail: humanitarnipomocuk-

rajine@seznam.cz
FiNANČNí POMOc
6432 0 6432 / 500

SPOLUPRAcUJeMe
* ukrajinsko-evropská per-

spektiva (CZ)
* Dobročinný fond Dobrovol-

nického ukrajinského sboru PS 
(uA)

* Asociace JAVOrYnA (uA)

Sídlo: Pravdova 837/ii, Jindřichův Hradec, tel.: 775 567 703–6, www.osmeta.cz

ÚČeL ÚStAVU
Metha je zapsaný ústav 

v okrese Jindřichův hradec, 
který pomáhá lidem, kteří se 
dostali do tíživé životní situace 
v důsledku zneužívání návyko-
vých látek nebo závislosti na 
nich. Vyvíjí preventivní činnost 
pro děti a mládež v oblasti rizi-
kového chování, pořádá osvě-
tově vzdělávací programy pro 
žáky a studenty, jejich rodiče 
a pedagogy.

POSKytOVANé SLUžBy
* terénní PráCe 
   V rODInáCh
Pomoc rodinám, které jsou 

dlouhodobě v krizových život-
ních situacích, které nedoká-
žou sami řešit, a mohlo by dojít 

k riziku ohrožení vývoje dítěte 
nebo jeho umístění do ústavních 
zařízení.

* POrADenStVí A POMOC 
   PřI PéČI A VÝChOVě Dítěte 
(zdravotní, vzdělávací, výchov-

né styly v rodině, sourozenecké 
a partnerské vztahy, příbuzen-
ské vztahy a vztahy s okolím)

* POrADenStVí 
   k ZABeZPeČení rODInY 
(sociální poradenství, dávky 

sociální podpory a zaměstnání)
* POrADenStVí A POMOC 
   PřI JeDnání S úřADY, 
   SOukrOMÝMI SuBJektY
* POMOC rODInáM
   PřI ZAPOJení DO MíStníCh 
   kOMunIt 
* MAterIální POMOC 
(šatník, drobné zařízení do do-

mácnosti)

* ADIktOlOGICké 
   POrADenStVí
Cílem adiktologického pora-

denství je podpora a motivace 
klientů ke změně jejich dosa-
vadního životního stylu a snaha 
o znovu zapojení do běžného 
života, zlepšení sociálního, zdra-
votního a psychického stavu 
osob ohrožených závislostí, roz-
voj a podpora sociálních kompe-
tencí klientů.

* BeZPlAtnÝ AnOnYMní
   terénní PrOGrAM 
poradenství v oblasti drogové 

problematiky; jednání s úřady 
a ostatními institucemi; výměna 
použitých stříkaček za čisté - fil-
try, vody, desinfekce, náplasti… 
testy na infekční choroby -  hIV, 
žloutenky, syfilis…
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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 * 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 * 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 * 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-

Občasník 
2016

také v roce 2016 vycházel  Ob-
časník Asociace nestátních ne-
ziskových organizací Jihočeské-
ho kraje, který informoval nejen 
členy asociace, ale i její příznivce 
a ostatní neziskové organizace v 
kraji o děnní v asociaci, ale i o za-
jímavých tipech kolem nás. 

Občasník přinášel zajímavosti, 
postřehy, zamyšlení z neziskové-
ho sektoru. Představovali jsme 
jednotlivé členy, jejich činnost, 
ale i nápady, které mnohdy jsou 
inspirující pro ostatní. 

Občasník tak dokresloval 
činnost pořádaných seminářů, 
workshopů a ekonomických a 
právních poraden... 



45

ZDARMA * Asociace NNO JČK byla založená v roce 2010 * II. ROČNÍK * ZE ŽIVOTA ANNO JČK A ANNO ČR * TIPY                                                            10/2016

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...
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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
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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.

„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.
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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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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.
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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
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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.
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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.

5

paraOlympIONIK

vZDěláváNí v KraJI

Není to ani tak dávno, kdy účast-
níci vyhlášení výsledků soutěže Ji-
hočeského krajského kola školních 
novin a časopisů v rámci doprovod-
ného programu mezi sebou přivítali 
studenta, sportovce, ale především 
vzácného mladého člověka Arnošta 
Petráčka. 

A nebylo snad v sále Zastupitelstva 
Jihočeského kraje človíčka, který by 
Arnoštovi nepřál v jeho dalším živo-
tě, včetně sportovního, jen to nejlepší. 
A přání se vyplnilo - Arnošt Petrášek 
jako jediný český paraolympionik 
přiváží do Jihočeského kraje z daleké 
Brazílie zlatou olympijskou medaili. 

Dovolujeme si ve vší skromnos-
ti Arnoštovi k tomuto významnému 
úspěchu pogratulovat a popřát ještě 
mnoho úspěchů, nejen sportovních, 
ale i dalších.  

Jihočeské krajské kolo soutěže 
školních novin a časopisů organizu-
jí jihočeská informační centra pro 
mládež a jejich zřizovatelé (členové 

Zlatý arnošt petráček aneb splněná přání

Arnošt Petrášek se Zdeňkem Krejsou z prachatického ICM.
Asociace pro podporu rozvoje in-
formačních center pro mládež v ČR 
a Asociace nestátních neziskových 
organizací Jihočeského kraje) za 

podpory Jihočeského kraje a Asocia-
ce nestátních neziskových organizací 
Jihočeského kraje.

-pav-, foto -ček-

jIHOčeskÝ kRaj - třetí zasedání Pracovní skupiny Vzdělávání 
pro území jihočeského kraje proběhlo za naší přítomnosti. už jako 
řádný člen se třetího zasedání pracovní skupiny vzdělávání zúčastnil 
i náš zástupce asociace nnO jihočeského kraje. 

vzdělávání není jen doménou škol a školských zařízení

Úvodem zasedání byli jeho účastní-
ci a hosté seznámeni zástupci řídícího 
týmu o průběhu projektu krajský akč-
ní plán rozvoje vzdělávání v jiho-
českém kraji. Následovalo projednání 
a schválení dokumentů Analýza potřeb 
v území (analýza vývoje trhu práce 
a vzdělávacího systému v Jihočeském 
kraji), Analýza potřeb škol, Prioritizace 
potřeb v území a doporučení pracovních 
týmů pro Pracovní skupinu vzdělávání.  

Po těchto schvalovacích procedurách 
následovaly další aktuální informace, 

například prezentace zástupce sekretari-
átu Regionální stálé konference (RSK) 
o spolupráci RSK s MŠMT a MMR 
respektive IROP a dohodou s MŠMT 
o mapování zpracování strategických 
rámců v jednotlivých obcích s rozší-
řenou působností respektive místních 
akčních plánech (MAP). Účastníci za-
sedání PSV byli informováni i o stavu 
podání žádostí MAP. Za Jihočeský kraj  
bylo zpracováno a řádně odesláno k 5.
září 2016 celkem osm strategických 
rámců MAP ze 17, tj. 47 procent a kraj 

tak patří k nejlepším v rámci České re-
publice….  

Více informací a materiály ze všech 
zasedání Pracovní skupiny vzdělávání 
pro území Jihočeského kraje naleznete 
na http://rsk.kraj-jihocesky.cz. 

Pracovní skupinu Vzdělávání pro 
území jihočeského kraje (PSV JČK) 
ustanovuje Regionální stálá konferen-
ce pro území Jihočeského kraje (RSK 
JČK). Její složení odpovídá principu 
partnerství - je tvořena zástupci Jiho-
českého kraje, významných veřejných 
subjektů, významných podnikatelských 
subjektů, vysokých škol a dalších klíčo-
vých aktérů ovlivňujících vzdělávání na 
území kraje. Představuje komunikační 
a koordinační platformu, která pomo-
cí souhrnného dokumentu – Krajského 
akčního plánu rozvoje vzdělávání  -  de-
finuje společnou představu o potřebách 
a prioritních tématech vzdělávání v Jiho-
českém kraji a podílí se na procesu jeho 
schvalování a realizace. Asociace NNO 
Jihočeského kraje je řádným členem 
PSV, její členové či zástupci dalších 
NNO působí v jednotlivých pracovních 
týmech.                                             -red-
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DětI a mláDež Ke stažeNí

Výroční zpráva 2015 Asociace ne-
státních neziskových organizací Jiho-
českého kraje je ke stažení na http://
www.annojck.cz/anno/dokumenty-an-
no-jck/2016-dokumenty/2015-vyrocni
-zprava.

Odkaz Jana Šimáněho - Galéna: Přátelství rozrůzněných je naším mottem 

Novináři Pražského jara ze Syndiká-
tu novinářů České republiky vydávají 
pravidelně svůj čtvrtletník Cesty a kři-
žovatky. V posledním letošním čísle 
3/2016 najdeme povídání o Janu Ši-
máně - Galénovi, který založil Galéno-
vu nadaci, dnes GN  Galénův nadační 
fond, který garantuje Hnutí Březového 
lístku. S Galénem jsme se rozloučili 13. 
února 2013. Dožil se krásných 89 let.

Čtvrtletník je ke stažení na jejich 
stránkách http://www.syndikat-novina-
ru.cz/kluby/klub-novinaru-prazskeho
-jara/cesty-a-krizovatky-ctvrtletnik/.

ČESKý KruMlov / vĚTřNÍ - Poslední červencový týden patřil 
třetímu ročníku letního pobytového tábora pro děti ze sociálně vylou-
čené lokality obce větřní. 

letní tábor pro děti 
ze sociálně vyloučené lokality

Patronaci nad táborem a samotnou re-
alizaci převzalo tradičně českokrumlov-
ské  Centrum  pro pomoc dětem a mlá-
deži, o. p. s. ve spolupráci s obci Větřní 
a Ministerstvem vnitra  České republi-
ky. Jako základna opět dobře poslouži-
la Chata pod Kletí, která se nachází na 
úpatí nejvyšší hory Blanského lesa.

Podobně jako v předešlých dvou le-
tech, tak i v tomto roce bylo hlavním 
záměrem tábora přiblížit dětem kulturní 
a historickou rozmanitost našeho kraje 
a zprostředkovat jim skutečnost, že jsou 
součástí tohoto nesmírně cenného bo-
hatství.

ny a    místní    rozhledny. Dále navštívi-
ly Zoologickou zahradu v  Hluboké  nad  
Vltavou  a budějovické multikino „Cine-
star“. V dalším dni měly děti možnost 
vyzkoušet  si  mnohé  výtvarné techniky 
(reliéfní řezbu pomocí dlát na lipových 
fošnách, vyrábění táborových triček, 
skládání origami). Ke každodennímu 
koloritu patřilo, kromě možnosti koupá-
ní v přilehlém bazénu, i večerní poseze-
ní u ohně. Kolegové vedoucí zde za do-
provodu dvou kytar krásným způsobem 
motivovali děti ke zpěvu nejenom rom-
ských písní. Rozlučku s táborem jsme si 
vychutnali závěrečnou jízdou na koních, 
kterou absolvovaly nejenom děti, ale i 
vedoucí.

Letního tábora na Chatě pod Kletí se 
zúčastnilo dvacet dětí ve věku od osmi 
do čtrnácti let. Personální zajištění měli 
na starost zaměstnanci a externí spolu-
pracovníci NZDM Bouda (pracoviště 
CPDM Český Krumlov).

Zdroj: Vlastimil Kopeček

Návštěva v ZOO...

Děti si vyzkoušely například splutí 
řeky Vltavy z Českého Krumlova do 
Zlaté Koruny a podnikly výšlap na horu 
Kleť, kde absolvovaly návštěvu hvězdár-

Na Kleti..

Hvězdárna na Kleti.

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-
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EKONOMICKÝ SEMINÁŘ

Ekonomické téma opět zabralo
ČESKÉ BUDĚJOVICE – Asociace nestátních neziskových organizací Jiho-

českého kraje za podpory Jihočeského kraje a Asociace nestátních nezisko-
vých organizací Jihomoravského kraje pořádaly seminář, který proběhl ve 
středu 5. října 2016 v sále Zastupitelstva Jihočeského kraje.

Skoro šedesátka zástupců neziskové-
ho sektoru přijela na náš říjnový semi-
nář ÚČETNICTVÍ, DANĚ A NEZIS-
KOVÉ ORGANIZACE. 

Na programu byla témata Obecné 
vztahy spolků a účetnictví, české účet-
ní standardy; Podvojné a jednoduché 
účetnictví / daňová evidence; Účetní 
doklady, náležitosti, oběh a uchovává-
ní; Účtová osnova pro neziskové orga-
nizace; Účtování dotací, darů; Mzdy 

a mzdová agenda; Účetní výkazy, zá-
věrka; Nejčastější druhy daní a jejich 
zpracování; Nejčastější chyby v účto-
vání a Aktuality v účetnictví a daních 
2016-2017.

Lektorka Dáša Štěpánová ani o pře-
stávce nebyla volná, protože za ní při-
cházeli jednotliví posluchači a řešili s ní 
vlastní konkrétní problémy. 

Je vidět, že tato problematika je na 
jihu Čech stále žádaná.                 -riki-

Lektorkou byla Dagmar Štěpánová 
z Asociace nestátních neziskových or-
ganizací Jihomoravského kraje.

Děkujeme krajskému úřadu za možnost mít další seminář v sále zastupitelů jihočeského kraje.

Hodně se diskutovalo také o přestáv-
kách. Jednotliví zástupci neziskovek si 
sdělovali své poznatky z praxe....
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Asociace nestátních neziskových organizací 
Jihočeského kraje z.s. 
Hlídej insolvenci Hlídej změny v O.R. Hlídej změny v Ž.R. Hlídej změny v DPH 
Registrace - aktivní subjekt 

soud: Krajský soud v Českých Budějovicích 

spisová značka: L 6318  
IČ: 72063271 

obchodní firma: Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje z.s. 

právní forma: Zájmové sdružení právnických osob 

sídlo: Farského 887, 390 02 Tábor, okres: Tábor, Česká republika   

stav subjektu: aktivní subjekt 

datum zápisu: 1.1.2014 

datum vzniku: 15.3.2010 

Účel nadace 

Asociace NNO Jihočeského kraje sdružuje, prosazuje a obhajuje společné zájmy a potřeby 
neziskového sektoru v Jihočeském kraji. Vytváří prostor pro komunikaci a partnerství všech 
nestátních neziskových organizací s ostatními společenskými subjekty. 

Informace o plátci DPH 

Je plátce DPH: ne 

Osoby a funkce 
Statutární orgán 

jméno: JIŘÍ ŘEHÁČEK   

funkce: předseda 

bydliště: Leskovická 2668, 39003 Tábor, Česká republika  

ve funkci: od: 21.9.2015 

Předseda je oprávněn jednat za spolek ve všech věcech. 
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