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Dovolené a prázdniny už skončily. Největší zátěž tohoto obdo-
bí  bylo pro ty, kteří pracují s dětmi a mládeží. Ale stalo se mno-
hé. Sociální služby bojují s nedostatkem financí pro své zaměst-
nance, mnohde došlo i k určité redukci zaměstnanců, my stále se 
snažíme obhájit loňskou dotaci, ICM Tábor skončilo, protože 
se nenašel žádný následovník, a tak i my jsme přišli o svou kan-
celář. Navíc bychom rádi předali své žezla mladším, protože to 
dneska vypadá, že asociaci vedou důchodci. Potřebovalo by to 
mladou krev, někoho akčního, který se vyzná v dnešní adminis-
trativě a pokračoval by ve vizích, které se nám podařilo docela 
slušně rozjet. Jsme si vědomi, že každý z nás toho má hodně a většina aktivních 
lidí, kteří se nestarají jen o své blaho, už toho mají sami hodně. Bylo by škoda 
zahodit sedm let asociační mravenčí práce. Skončilo už období hledání a nachá-
zení. Dnes už je jasné, že jihočeské neziskovky svou asociaci potřebují a my jsme 
mnohé dokázali. Je pravda, že mnohé neumíme, protože většina výboru jsou stále 
aktivisté - dobrovolníci, kteří až loni dostali symbolickou odměnu za svou práci, 
i když většinou tu zase opět vložili do asociace. Víme, že takhle to nejde, protože 
se tímto znehodnocuje jejich práce. Právě proto by to potřebovalo získat do vedení 
nové a hlavně mladé lidi, kteří si umí také říci za svou práci odpovídající finanční 
ohodnocení. Vše se nedá tímto způsobem dělat donekonečna. Za výbor přeji všem 
mnoho úspěchu a odhodlanosti ve fungování našich jihočeských neziskovek.

                                        Jiří Riki Řeháček, předseda 

KrÁtce

ZÁŘí 2017

Prázdniny skončily, pokračujeme
*  Neváhejte  a  využívejte  naší  po-

radny  (fungující  s  ANNO  JMK 
a ANNO ZK) nebo ANNO ČR. Pro čle-
ny je zcela bezplatná.
* Letošní Podzimní členská 

schůze Anno Jčk z.s. bude 
volební,  a  tak  by  bylo  fajn,  kdyby 
došlo  i  ke  střídání  ve  vedení  asociace, 
protože  současné  vedení  v malých  ob-
měnách to „táhne“ už od zrodu jihočes-
ké střešní organizace neziskovek. Potře-
bovalo  by  to  nové  tváře,  nové  pohledy 
a  vize,  které  napomohou  větší  prestiži 
asociace.

* Odborná  konference  sociál-
ní Práce TeĎ A TAdY ii  se 
uskuteční 3. října 2017 v areálu Vyš-
ší  odborné  školy  sociálně  právní  v 
Praze.  Konference  je  zaměřena  na 
platformy sdružování sociálních pra-
covníků/pracovnic a na etiku v praxi 
v oboru sociální práce. 
*  V  současné  době  naše  krajská 

asociace  nemá kAncelář,  pro-
tože  nemá  finanční  prostředky  na 
nájmy,  energie  ani  na nějakou větší 
administrativu.  Přesto  vše  funguje. 
Opět vše děláme jako před lety, když 
jsme začínali. Dobrovolníci z našich 
řad,  to  znamená,  když  mají  čas  se 
snaží  vše  stíhat,  vše  hradí  ze  svých 
soukromých  finančních  prostředků. 
Víme,  že  to  není  dobře,  a  tak  věří-
me, že se najde někdo nový, kdo umí 
zvládat i tuhle situaci. 

občasník vydává Asociace nno Jčk
kontakt: 390 03 Tábor, leskovická 2668
odpovídá: Jiří riki řeháček, dr.h.c.
+420 728 511 557; annojck@seznam.cz 
www.annojck.cz; www.facebook.com/annojck 
bÚ Anno Jčk: 0270126754/0300

Občasník naší asociace vychází bez jakékoliv cizí 
finanční nebo materiální podpory.

KresLeNý HumOr
Někteří „pracovi-

tí“ politici a úředníci 
usilovně přemýšlejí, 
hloubají nad jedním 
velkým ekonomickým 
problémem dneška.... 
Stále nevědí, jak zda-
nit práci dobrovol-
níků, za kterou sice 
dobrovolníci nebe-
rou peníze, ale má 
svou finanční hodno-
tu... Vypočítali si, že 
práce dobrovolníků, 
které je kolem čtyři-
ceti procent  jejich 
činnosti, není nijak 
daňově odpočitatel-
ná, ale ani jinak zda-
něná....
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Kde NÁs NaJdete?

Icm tÁbOr s OtaZNíKem

sOcIÁLNí sLužby

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

v dobrý skutek. a nezaplatíte nic navíc
Stačí jít na www.givt.cz, nastavíte Anno Jčk a přes tuto 

vstupní  stránku  navštívit  váš  oblíbený  internetový  obchod 
nebo přímo http://bit.ly/Asociacenno_Jihočeskéhokraje. 
Zboží si vyberete, zaplatíte a spokojený obchodník pošle část 
peněz z ceny nákupu vámi zvolené neziskové organizaci. Vy 

nezaplatíte nic navíc. Děkujeme všem, kteří podpořili svou asociaci už v roce 2016.

wOrKsHOP PrO seNIOry

Informační  centrum  pro  mládež  Tábor 
skončilo  ve  svých  prostorech,  protože  za-
kladatel a dlouholetý šéf Dr. Václav Pavlík 
nenašel následovníky a navíc, už nemá fi-
nanční  prostředky  ani  na  energie  a mini-
mální  fungování.  Dnes  existuje  jako  vir-
tuální  ICM.  „Vážení přátelé a příznivci, 
kolegyně a kolegové, Informační centrum 
pro mládež Tábor, zapsaný spolek, po osm-
nácti letech a čtyřech měsících k 30. červnu 
2017 ukončil svou činnost jako pracoviště 
veřejné služby  docházkového typu. Našich 
služeb různým způsobem zcela jistě využi-
lo takřka 700 000 zájemců nejen z okruhu 
naší nejbližší působnosti. Děkujeme Vám 
všem za Vaši přízeň a přejeme Vám  mnoho 
krásných dnů, životních a pracovních úspě-
chů…,“ tak se rozloučil Dr. Václav Pavlík. 
Bylo to určitě nelehké rozhodnutí, ale je 

to  fakt  na  pováženou,  když  takovouto  in-
stituci  vede  několikaletý  důchodce. Nikdo 
z mladých adeptů nechtěl nést dál tuto po-
myslnou pochodeň této úspěšné neziskovky 
pro mládež, protože raději jsou v podnika-
telské sféře, kde jsou lépe ohodnoceni.    
V  současné  době  je  kontaktní  adresa 

Informační  centrum  pro  mládež  Tábor, 
zapsaný spolek, statutární zástupce – před-
seda  zapsaného  spolku Dr. Václav Pavlík, 
Roudná 7, 392 01 Soběslav, email: pavlik@
icmtabor.cz,  telefon +420 607 036 121                       

-red-
sTrAkonice - Ve čtvrtek 10. srp-

na byl předán dárkový šek CZP JK-
Jihočeské centrum pro OZP a seniory 
ops., na tréninky paměti pro zrakově 
postižené. Přípravy jsou už v plném 
proudu a začínat se bude už nyní v září 
2017. Trénování paměti pro zrakově 
postižené. proběhnou v Č. Krumlově, 
Písku, Strakonicích a Prachaticích.. 
Mockrát děkujeme KB - Nadaci Jis-
tota.                     -fb-

Praktická pomoc
PrAchATice - Jihočeské centrum rovných příležitostí pořádá 

spoustu workshopů, přednášek a dalších hodnotných akcí pro tělesně 
postižené a seniory. 
Tentokrát jde o workshop o používání 

kompenzačních a rehabilitačních pomů-
cek  pro  domácí  použití,  který  se  koná 
ve  čtvrtek  21.  září  od  9  do  11  hodin 
v  půjčovně  kompenzačních  pomůcek 
na  Zlaté  stezce  133.  Lektorovat  bude 
Alena  Bláhová,  DiS.  z  půjčovny.  Půj-
čovna nabízí kolem 150 druhů pomůcek 
pro tělesně i sluchově postižené (minu-
lé workshopy  se  konaly  ve  čtvrtek  27. 
července a v pondělí 21. srpna a přišly 
desítky zájemců).

„Všichni zájemci si budou moci 
všechny pomůcky vyzkoušet, například 
schodolez pro mechanické vozíky, a to 

pro vnitřní a venkovní použití, různé 
hole, ergometrické příbory, pomůcky 
pro oblékání, podavače věcí, zvyšovače 
na postel nebo židle a mnoho dalšího,“ 
dodala  Mgr.  Hanka  Vlasáková,  DiS.,   
ředitelka společnosti.       -red-

Ve čtvrtek 10. srpna v prachatickém 
centru bylo opět živo. Velcí i malí si 
v rámci rukodělného workshopu vyzkou-
šeli různé techniky a materiály a vytvo-
řili krásné výrobky, které si můžete za-
koupit v našem dobročinném obchůdku. 
Akce se konala v rámci Prázdninového 
pasu a bylo to příjemné mezigenerační 
setkání všech věkových kategorií.     -fb-
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Kam se obrátit 
o nejen radu, 
ale i o pomoc

Asociace  nestátních  neziskových 
organizací  Jihočeského  kraje  ve  spo-
lupráci s Asociacemi Jihomoravského 
a  Zlínského  kraje  loni  otevřeli  bez-
platné  poradenství  právní,  daňové, 
grantové a účetní pro naše členy.
Od března 2016 byla zahájena  rea-

lizace projektu Poradenství pro NNO, 
část  bezplatná  internetová  poradna 
–  poradna@annojmk.cz  (právní,  da-
ňové, grantové a účetní poradenství), 
jehož garantem je Asociace nestátních 
neziskových  organizací  Jihomorav-
ského  kraje  za  podpory Ministerstva 
pro  místní  rozvoj  České  republiky. 
Partneři  projektu  jsou    tři  krajské 
střešní  organizace – Asociace nestát-
ních neziskových organizací  Jihočes-
kého,  Jihomoravského  a  Zlínského 
kraje.
Více  informací  lze  najít  na  webo-

vých  stránkách  http://www.annojmk.
cz/poradenstvi,  kde  je  vše  rozdělené 
do oblastí:
1) PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
2) DAŇOVÉ PORADENSTVÍ
3) GRANTOVÉ PORADENSTVÍ
4) ÚČETNÍ PORADENSTVÍ

Také lze využít bezplatné porad-
ny Asociace nestátních neziskových 
organizací české republiky.
V roce 2016 byla zahájena  realiza-

ce  projektu  Poradenství  pro  nestátní 
neziskové  organizace,  část  bezplatná 
internetová  poradna.    Svými  dotazy 
i mj. pomůže lépe zacílit oblasti, kte-
rým se poradna může detailněji věno-
vat.
Své  individuální  otázky  můžete 

směrovat na info@anno-cr.cz
Také  tady  je  poradna  rozdělena  do 

čtyřech oblastí:
1) Právní poradna (právo a zákony)
2) Daňová poradna (finance a účet-

nictví)
3) Účetní poradna
4) Grantová poradna /granty
Navíc zde také najdete užitečné od-

kazy, které se mohou hodit při řešení 
různých situacích.

POradNy NNO
Návštěva v mesadě
dětI seNIOrům

Jindřichův hrAdec - v druhé polovině června do mesAdY, sociálně 
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, zavítaly děti 
z místní 2. základní školy s připraveným tanečním programem pod vlídným 
vedením  učitelky mgr. Jany kaňkové a hudebním programem pod taktovkou 
energického učitele mgr. vladimíra bartoše. 
Společenská místnost, která poslouži-

la jako prostor pro přípravu, se rozezně-
la  tóny  ladění  hudebních nástrojů. Ná-
sledně se dvorek pečovatelského domu 
proměnil  v  otevřenou  kulturní  scénu. 
Malí tanečníci a hudebníci předstoupili 
s odvahou a chutí předvést to, co trpěli-
vě natrénovali. Tanečnice rozvlnily růz-
nobarevné tylové sukně v rytmu moder-
ních tanců a houslisté, flétnisté, kytaris-
té za doprovodu bubínku, trianglu a xy-
lofonu  předvedli  repertoár,  do  něhož 
zařadili  vážné  skladby  i  lidové  písně. 
Speciální  sólo  zahrála  kytara,  housle, 
violoncello i harmonika. Ani vítr neza-
hálel, opíraje se s vervou do not, přidal 
koncertu na hravosti. Děti se rozloučily 
vlastní  školní hymnou, v níž pěly: „… 
ve škole jsem vlastně rád, můžu se tam 
hodně smát…“ A o ten úsměv a radost 
se přišly podělit. Každý z diváků dostal 
od  dětí  vyrobený  keramický  dáreček, 
který  bude  připomínat  věnovaný  oka-
mžik.                      -red-
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dětI a mLÁdež

POLemIKa

tábor na chatě pod Kletí 2017
kleŤ / vĚTřní - od soboty 22. do pátku 27. července 2017 se 

uskutečnil čtvrtý ročník letního pobytového tábora pro děti ze sociálně 
vyloučené lokality větřní. 

Patronaci nad táborem a samotnou re-
alizaci převzalo tradičně českokrumlov-
ské Centrum  pro  pomoc  dětem  a mlá-
deži,  o.  p.  s.  ve  spolupráci  s  městem 
Větřní, Ministerstvem vnitra České  re-

publiky a Jihočeským krajem. Jako zá-
kladna nám opět dobře posloužila Cha-
ta  pod Kletí,  která  se  nachází  na  úpatí 
nejvyšší hory Blanského  lesa. Podobně 
jako v předešlých  letech,  tak  i v  tomto 
roce bylo hlavním záměrem tábora při-
blížit  dětem kulturní  a historickou  roz-
manitost našeho kraje a zprostředkovat 
jim  skutečnost,  že  jsou  součástí  tohoto 
nesmírně cenného bohatství.
Organizátoři  pro  děti  připravili  ná-

vštěvu  cisterciáckého  kláštera  ve  Vyš-
ším Brodě,  Pohádkový  dům v Českém 
Krumlově,  v  dalších  dnech  si  děti  vy-
zkoušely  splutí Vltavy  na  raftech,  a  to 
z Českého Krumlova do Zlaté Koruny, 
podnikly  výšlap  na  horu Kleť,  kde  ab-
solvovaly návštěvu hvězdárny  a místní 
rozhledny. Dále navštívily Zoologickou 
zahradu v Hluboké nad Vltavou, budě-
jovické multikino Cinestar. Promítal se 
film Já padouch 3. V dalším dnu čerpa-
ly  z  bohaté  zkušenosti  z  výtvarných  a 
volnočasových  projektů,  které  NZDM 
Bouda pro ně pořádá už mnoho let. Děti 
si také vyzkoušely reliéfní řezbu pomocí 
dlát na lipových fošnách, výrobu táboro-
vých triček, skládání origamů, střelbu ze 

vzduchovek na  terč  nebo krmení  koní, 
oveček, koz, které jsou nedílnou součás-
tí táborové základny.
Mezi další aktivity které si děti mohly 

vyzkoušet byl i blok týkající se záchra-
nářství se  zástupci českokrumlovského 
Červeného  kříže.  Dalším  tématickým 
blokem  byl  canisterapeutický  výcvik, 
který  zajistilo  Výcvikové  canistera-
peutické  sdružení  z  Třeboně,  kde  byly 
seznámeni  také s  tím,  jak se chovat ke 
zlým psům, nebo jak psi reagují v ohro-
žení. Navíc součástí táborového progra-
mu byl i tématický workshop o romské 
kultuře. Děti se seznámily s historií, tra-
dicemi a zvyky a na závěr namalovaly 
na plátno romskou vlajku. 
Ke  každodennímu  koloritu  patřilo, 

kromě  možnosti  koupání  v  přilehlém 
bazénu, i večerní posezení u ohně. Ko-
legové vedoucí zde za doprovodu dvou 
kytar  krásným  způsobem  motivovali 
děti  k  tanci  a  ke  zpěvu  nejenom  rom-
ských písní.
Letního tábora na Chatě pod Kletí se 

zúčastnilo  celkem  dvacet  dětí  ve  věku 
od osmi do čtrnácti let. Personální zajiš-
tění měli na starost zaměstnanci a exter-
ní  spolupracovníci NZDM Bouda, kte-
ré  je  jedním  z  projektových  pracovišť 
CPDM Český Krumlov.          -red-

Jedna neziskovka v Čr je na 82 lidí
česká rePublikA – v současné době se média hodně trefují do nezis-

kových nevládních organizací. samozřejmě, že hlavně do těch malých, co se 
nemohou a neumějí bránit. statistika fakta opět zkresluje. Je pravda, že se 
češi rádi sdružují. v české republice je prý registrováno 129 061 neziskových 
institucí, tzn., že na jednu neziskovku připadá asi 82 lidí, a to včetně nemluv-
ňat. neznamená to, že každý občan je členem nějaké neziskové instituce, navíc 
veřejnost vnímá neziskový sektor velmi úzce a mnohdy zkresleně.

Neziskovky sice tvoří páteř fungování spo-
lečnosti, ale málokdo si uvědomuje, že do této 
kategorie patří nejen nadace, nadační fondy, 
obecně prospěšné společnosti, sdružení nebo 
spolky, ale také politické strany, profesní ko-
mory, odborové svazy nebo i církve. Přiznejme 
si, že bez fungování neziskovek v sociální ob-
lasti by se prakticky zastavila pomoc a podpo-
ra zdravotně postiženým, starým lidem, invali-
dům, nemocným dětem, obětem násilí, chudým 
nebo lidem bez domova. Další oblastí jsou 
neziskovky v oblasti dětí a mládeže či dětské-
ho a mládežnického masového sportu. Na ty 

se hodně zapomíná, hází se do jednoho pytle 
s ekonomickými subjekty. Mezi neziskovky 
patří i tzv. tržní neziskové instituce poskytují-
cí služby podnikatelským subjektům nebo státu 
i obcím. To jsou různé asociace zdravotních 
pojišťoven nebo i státních firem. 

Stále se mluví o tom, že neziskovky dostávají 
od státu miliardové injekce. To je a není prav-
da. Neziskový sektor každoročně je dotován 
z veřejných rozpočtů. Politické strany dostaly 
například minulý rok přes 507 miliónů korun 
ve formě příspěvků na činnost a jako příspěvky 
za mandát. Církve budou do roku 2029 dostá-
vat pravidelný příspěvek na podporu činnosti. 
Letos to je 1,3 miliardy korun. Kromě toho 

dostávají církve roční splátky za nevydaný ma-
jetek, letos to bylo 3,3 miliardy korun. Kromě 
toho církvím a náboženským společnostem bylo 
letos přispíváno ze státního rozpočtu 1,9 mi-
liardy korun na činnost v  oblastech školství, 
kultury, sociálních službách, pomoc zdravotně 
postiženým atd. 

Neziskovky musí být institucionálně odděle-
ny od vládních institucí. Fráze, protože faktic-
ky nejsou. Příkladem je podpora politických 
stran nebo uměle vytvořených neziskovek stá-
tem. Ti jsou součástí vládního aparátu a pře-
neseně jsou i pověřeny výkonem státní moci. 
Celkově je evidováno v neziskovkách přes 107 
tisíc zaměstnanců. Opět zavádějící číslo. Vypa-
dá to, že statistika opět sčítá jablka s hruškami. 
Klasické neziskovky jsou na tom opět hůře, ne-
mají placené manažéry, ekonomy, účetní, kapi-
tál, mají problémy s prostory a nemají ani svá 
vlivná média. Prostě, není neziskovka jako ne-
ziskovka. Pro některé je to pouze dobrý kšeft, 
a ti kazí dobré jméno těm ostatním.          -riki-
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POmÁHÁme uKraJINě 2 OtÁZKy - 2 OdPOvědI
dotaz: zajímal by mě váš názor 

na to, zda depozita, 
vyúčtování, vybírání 
úhrad mají v kompe-
tenci sociální pracov-
nice či jiný administ-

rativní pracovník?
odpovídá: mgr. bc. Andrea Taja-

novská, dis. (předsedkyně PssP): 
Všeobecně se setkávám s tím, že má 
depozita v zařízení na starost ten, kte-
rý je především ovládá. Setkala jsem se 
s tím, že to byl sociální pracovník, ad-
ministrativní pracovník, ale také ekono-
mický pracovník. V tomto případě jsem 
přesvědčena, že opravdu záleží na dob-
ré praxi v jednotlivé sociální službě a je 
jedno, kdo depozita zpravuje, důležité 
je, že je spravuje správně.

odpovídá: mgr. magdaléna hejlo-
vá (vedoucí sociálního úseku, domo-
vy sociálních služeb litvínov, p. o. 
– pracoviště křížatecká 16, členka ří-
dící rady Profesního svazu sociálních 
pracovníků: V našem zařízení je praxe 
následující: veškerá depozita, vyúčto-
vání a hotovostní platby u nás zajišťuje 
depozitní účetní. Sociální pracovnice 
zajišťují pouze předpisy úhrad a sociál-
ních příspěvků. 

                 
dotaz: Jaká je 

dobrá praxe v domo-
vě pro seniory nebo 
v domově se zvlášt-

ním režimem s přáním klienta, který 
si přeje, aby, až zemře, se o jeho tělo 
postaralo zařízení (poskytovatel soci-
ální služby), nikoliv pohřební služba 
(myšleno omytí, oblečení, upravení 
těla, apod.).

odpovídá: mgr. radka maršíková 
- předsedkyně Profesního svazu zdra-
votnických pracovníků v sociálních 
službách APss čr, staniční sestra, 
domov seniorů bechyně: V  DS  Be-
chyně máme toto ošetřeno tak, že pokud 
si tuto službu od nás klient přeje a jsme 
domluveni s rodinou, která přinese ob-
lečení, přání klienta zajistíme, vypra-
víme jej na jeho poslední cestu, rádi to 
zajistíme, neboť i my to vnímáme jako 
důstojné rozloučení.

odpovídá: mgr. magdaléna hejlo-
vá: I v našem zařízení máme metodický 
postup při úmrtí klienta a veškeré tyto 
úkony děláme automaticky my, nikoli 
pohřební služba. V rámci našeho pro-
jektu „Důstojný život až do konce“ ře-
šíme různá přání klientů, která se snaží-
me plnit a také nabízíme blízkým mož-
nost rozloučit se, v případě úmrtí senio-
ra v našem zařízení. Považujeme to za 
důležité pro fázi smíření se s odchodem 
blízkého. Pouze v případě, když nasta-
ne úmrtí klienta ve zdravotnickém za-
řízení, donese buď rodina, nebo my na 
pohřební službu oblečení.                -red-

BECHYNĚ / UKRAJINA - Další mise na Ukrajinu vyjela 21. srpna 2017. Zá-
stupci Humanitární pomoci Ukrajině opět vyrážení do ohrožených míst a tentokrát 
vezou zdravotnický materiál pro vojenské a civilní nemocnice. Situace je stále ža-
lostná a na Ukrajině jsou vděční za každou pomoc. Jinými slovy - válka tu zane-
chává po sobě zkázu, zraněné a my bychom jim měli pomáhat.

Pokud chcete podpořit akce této naší jihočeské neziskovky, pak lze zaslat svůj 
dar na číslo účtu 43-8948200257/0100.           -red-

K ZamyŠLeNí

bŘeZOvé LístKy
Prázdniny  skončily  a  s  nimi  i  letní  tábory.  Právě  na  nich 

mnozí z vedoucích klubů, oddílů a skupin dostali od svých nej-
bližších velké poděkování v podobě Březového lístku a Udělo-
vacího dekretu za jejich práci s dětmi a mládeží.
V současné době ještě nemáme přesné počty udělených Bře-

zových  lístků  v  Jihočeském  kraji,  ale  tohle  vroucí  od  srdce 
poděkování  od nejbližších  letos  dostala  asi  třicítka  lidí,  kteří 
prosazují  Přátelství  rozrůzněných,  kamarádství  napříč  všech 
dětských a mládežnických organizací, které mají společný zá-
jem, a to napomoci výchově mladé generace, aby z nich byli 

čestní, pravdomluvní, pracovití a plnohodnotní občané naší krásné země. 
-riki-   
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dětI a sPOrt

Jen několik zastavení s bc Šikulkou
českÉ budĚJovice - bc Šikul-

ka funguje od září 2005. Je přístup-
né všem, kteří chtějí trávit svůj volný 
čas aktivně se svými dětmi, přejí si je 
něčemu naučit, mají zájem o jejich 
všestranný rozvoj, ale také si potře-
bují odpočinout, pobavit a setkávat se 
s dalšími rodiči a jejich dětmi v pří-
jemném prostředí centra. naší sna-
hou je, aby malí i velcí návštěvníci cí-
tili v bc Šikulce jako ryba ve vodě..., 
a tak přinášíme pár fotografií...
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stŘeŠNí OrgaNIZace

matKy a dětI

aKtuÁLNě

síŤ Pro rodinu je členem Asociace nestátních neziskových organizací 
a sama zaštiťuje téměř 300 rodinných a mateřských center z celé České republice. 
Poskytuje svým členům podporu a metodické vedení, pomáhá vzniku nových ma-
teřských center, pořádá semináře a konference, spolupracuje se státními i nestát-
ními organizacemi i se zahraničními subjekty podobného zaměření. Na snímku je 
zachycené náhodné prázdninové setkání části výkonného týmu Sítě pro rodinu plné 
radosti a humoru.              -fb-

českÝ krumlov - Mateřské centrum Míša se nachází v prostorech Ro-
dičovského centra Krumlík a nabízí místo pro setkání hlavně maminek na rodičov-
ské dovolené, ale také maminek se staršími dětmi. Navštěvovat ho mohou pravidel-
ně nebo si jen vybrat z bohatého programu. Ve svých programech se zaměřuje na 
podporu a rozvíjení tvořivosti, tělesné zdatnosti, znalostí a sociálních dovedností. 
Funguje každé úterý od 16 do 18 hodin a lze tady využít volnou hernu se spoustou 
hraček, kde je káva, čaj nebo šťáva zdarma.

JaZyK PrO KaždéHO
Zábavný týden 
s angličtinou

prAchATice - dobrovolníci ev-
ropské dobrovolné služby hâle a sey-
it, kteří jsou na půlroční dobrovolnic-
ké stáži v krebul, o.p.s., připravili na 
srpen mezigenerační tábor s výukou 
angličtiny.
Tábor byl určen všem od šesti let, při-

hlásit  se  na  něj  mohly  nejen  samotné 
děti, ale také děti s rodiči nebo prarodi-
či. Účastníci se učili základům angličti-
ny, a to hravě po celý den.
Příměstský  tábor s angličtinou se ko-

nal  od  14.  do  18.  srpna  2017.  Začátek 
byl  vždy  v  osm  ráno  a  končil  ve  dvě 
odpoledne. Celý program probíhal v an-
gličtině  a  byl  přizpůsobený  pro  úplné 
začátečníky.           -zk-

Čas už nazrál...
K čemu? Právě k tomu, abyste si zvo-

lili nové vedení, protože současný stár-
noucí výbor, a to v malých obměnách, to 
táhne už sedm roků. Za tu dobu už na-
stínil nové vize, mnohé se povedlo, ale 
byly i nezdary, ale to tak bývá. Ale dnes 
existuje fungující asociace, která má 
respekt u mnoha subjektů, respektují ji 
politici i mnozí úředníci. 

Největším problémem vždy bylo a je, 
aby se sešla členská schůze - valná hro-
mada. Na semináře a workshopy jezdí 
neziskovky z celého kraje, na další akce 
je účast také velká, ale pokud se jedná 
o  členskou schůzi, která je morální po-
vinností každého člena, pak je to horší. 
Okamžitě se najde mnoho důvodů proč 
právě nyní někdo nemůže přijet. Škoda, 
protože by spoustu věcí bylo jednoduš-
ších. Funguje sice korespondenční ko-
munikace přes webovky, e-maily, telefon 
i  Občasník, ale ostatní vázne. 

Je jasné, že každá neziskovka má 
svých problémů hodně, ale pokud chce-
me udržet naší fungující asociaci, pak 
budeme muset každý ze svých součas-
ných postojů trochu ubrat a najít si čas 
na společná jednání.

V opačném případě, pokud už nasta-
la doba, že asociaci nepotřebujete, pak 
není nic jednoduššího než vše zabalit, 
vyhodit sedm let mravenčí práce, zrušit 
naše zastoupení v různých komisích, ve 
střešní celorepublikové organizaci a od-
mítnout ostatní, kteří nám pomáhají. Zá-
leží jen na vás, jak se rozhodnete, pro-
tože asociace není o výboru, ale o všech 
jejích členech a ostatních spřátelenéých 
neziskovkách Jihočeského kraje.

Jiří Riki Řeháček, předseda



aKtuÁLNě

Osobnost neziskového sektoru 2017
PrAvidlA Akce osobnosT nevládního (neziskovÉho)  

sekToru čr:
- vyhlašovatelem akce je Asociace nestátních neziskových organizací 

české republiky ve spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí 
a magistrátu hlavního města Praha. organizační zajištění probíhá ve 
spolupráci s krajskými asociacemi nno (členskými i nečlenskými), 
dále pak s no za jednotlivé kraje.

- rok 2016 byl prvním, tedy pilot-
ním ročníkem.
- Cílem akce je ocenění významných 

osobností,  které  napomáhají  k  rozvo-
ji  nevládního  sektoru  a které přispívají 
k budování  silné občanské společnosti. 
Osobnost  nevládního  sektoru  má  tedy 
ambici ocenit ty, kteří věnují nejen své 
znalosti  a  schopnosti  práci  v  NO,  ale 
kteří mají i osobnostní předpoklady pro 
práci s klienty nebo k rozvoji nevládní-
ho sektoru obecně. 
-  Nominovat  lze  kandidáta/kandidát-

ku, který/která je zaměstnána v nevlád-
ním sektoru a minimálně po dobu 5 let 
vykonává  kvalitní,  zodpovědnou  a  pří-
nosnou každodenní praxi, nebo za nad-
standardní,  případně  inovativní  přístup 
v nevládním sektoru.
-  Nominovaný  kandidát/kandidátka 

prokazatelně pracuje ve svém oboru mi-
nimálně 5 let.
- Nominovaný kandidát/kandidátka je 

zaměstnán u nevládní organizace s mís-
tem výkonu práce v České republice. 
- Nominovaný kandidát/kandidátka se 

nemůže přihlásit sám – musí být nomi-
nován  krajskou  asociací  NNO,  spolu-
pracujícími NO za jednotlivé kraje.
-  Nominovaný  kandidát/kandidátka 

stvrzuje  svůj  souhlas  s  nominací  vypl-
něním Přihlášky a vlastnoručním podpi-
sem formuláře Souhlas se zpracováním 
osobních údajů (nutné z důvodu zákona 
101/200 Sb. Zákon o ochraně osobních 
údajů).
- Za každý kraj  je možné nominovat 

do  celorepublikové  akce  Osobnost  ne-
vládního sektoru 2 kandidáty/kandidát-
ky. Za předpokladu, že se zúčastní sou-
těže  všechny  oslovené  subjekty,  bude 
maximálně  28  přihlášených  kandidátů/
kandidátek  z  ČR,  ze  kterých  bude  ne-
závislou porotou vybráno 10 osobností 
nevládního sektoru. 
-  Způsob  bodování:  každý  ze  sedmi 

hodnotitelů/lek  vybere  10  kandidátů/
kandidátek,  kterým  přidělí  pořadí  1  až  
10  podle  vlastního  posouzení  kvality 
a  přínosů  těchto  kandidátů/kandidátek 
na  základě  odevzdaných materiálů  (10 

bodů  je  nejvyšší  počet).  Hodnotitel/
ka  bude  body  přidělovat  způsobem,  že 
každé  bodové  hodnocení  musí  použít 
právě jednou. Na konci hodnocení sečte 
Asociace  NNO  ČR  každému  kandidá-
tovi/kandidátce  celkové body od všech 
hodnotitelů/lek  a  na  základě  absolutní-
ho  počtu  získaných  bodů  se  vyhodnotí 
pořadí. 

- uzávěrka pro nominaci kandidá-
tů/kandidátek z jednotlivých krajů 
do celorepublikové akce je už do 30. 
září 2017, do 24.00 hodin.

komPleTní PřihláŠkA 
obsAhuJe:
1. úplně a pravdivě vyplněný formulář 

Přihláška (z důvodu informací pro hod-
notitele),
2. úplně a pravdivě vyplněný formulář 

Profesní životopis  (z důvodů  informací 
pro hodnotitele),
3. vlastnoručně podepsaný Souhlas se 

zpracováním osobních údajů (z důvodu 
zákona  101/2000 Sb. Zákon  o  ochraně 

V loňském roce jsme se jako 
Asociace nestátních neziskových 
organizací Jihočeského kraje ne-
zúčastnili, a tak vyzýváme všech-
ny, aby do 15. září 2017 jednotlivé 
organizace navrhly své kandidáty. 
Bylo by škoda, abychom my niko-
ho ze svého středu nenavrhli.

děkuji
Jiří Riki Řeháček, předseda

osobních údajů).
- Hodnotící komise si může od nomi-

novaných  kandidátů/kandidátek  vyžá-
dat doplňující informace pro kvalitnější 
hodnocení.
- Od 15. 11. 2017 do 30. 11. 2017 pro-

běhne na FB profilu a webových strán-
kách veřejné hlasování, při kterém širo-
ká veřejnost bude moci hlasovat pro no-
minované kandidáty/kandidátky. Nomi-
novaný kandidát/kandidátka s největším 
počtem hlasů získá Ocenění veřejnosti.
- Při sběru a zveřejňování dat se bude-

me řídit zák. č.  101/2000 Sb. 
Nominovaný kandidát/kandidátka vy-

plněním a vlastnoručním podpisem for-
muláře Souhlas se zpracováním osob-
ních údajů se zavazují, že se pravidly 
seznámili a budou se jimi řídit.
Pravidla  akce  Osobnost  nevládního 

sektoru byla nastavena Asociací nestát-
ních  neziskových  organizací  a  revido-
vána spolupracujícími subjekty.POZvÁNKa

Opravdu přežijí neziskovky rok 2020?
Také  vám 

vadí,  že  fungu-
je  neustávající 
remcání  na  ne-
ziskovky,  které 
jsou  šmahem 
označovány  za 
zlatý  důl  a  od-

kladiště  lenivých  aktivistů,  kteří  neví 
nic o tom, co je to pořádná práce? 
Českým neziskovkám lze totiž vytý-

kat mnohé, sotva však ziskovost.
„Ze střelby do nevládek, zleva, zpra-

va se stává národní sport.“  Přitom 
jednotlivé organizace se liší, jak zamě-
řením svých aktivit, tak mírou profesi-
onálnosti či velikostí rozpočtu. 
Asociace  nestátních  neziskových 

organizací  České  republiky  pod  zá-
štitou Ministerstva  práce  a  sociálních 
věcí  pořádá  ve  dnech  11.  a  12.  září 

v  Praze  všeoborovou  konferenci  na-
zvanou  „Přežijí  nevládní  organizace 
rok 2020?“, dozvíte se nejen to, jak to 
vypadá  s  nevládními neziskovými or-
ganizacemi, ale i to, jak to s nimi nej-
spíše bude. A zda přežijí také rok 2020. 
Témata budou různá, ale budou se točit 
kolem těchto bodů...
1) Platy v neziskovkách jsou tak dia-

metrálně odlišné od byznysu
2) Neziskovky jsou už ze své podsta-

ty neziskové, důvodem jejich existence 
není generování zisku
3) Neziskovkám lze vytýkat mnohé, 

určitě ne však ziskovost
4) Struktura financování NNO je růz-

ná a většina kritiků o ní neví zhola nic
5) Většina práce je na bázi dobrovol-

nictví
Více se o ní dozvíte na odkazu http://

bit.ly/2vGgvJf.                  -red-


