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Už je to tady. Právě dostáváte poslední číslo tohoto roku do 
rukou. Slíbili jsme Vám deset čísel, a tak svůj slib plníme. Máme, 
konečně, po členské schůzi, pak se neustále nemůžeme domluvit 
s krajem o loňské dotaci, aktivita některých našich členů není zrov-
na nejlepší, zahájili jsme řízení ve věci ukončení členství dvěma 
neziskovkám, plán na letošní rok jsme sice splnili, ale téměř bez 
koruny se vše špatně dělá, výbor pracoval na bázi dobrovolnictví. 
Členové, včetně tajemníka, náklady řešili tzv. z vlastní kapsy nebo 
ze své neziskovky...., ale o tom podrobněji v čísle. Výbornou po-

moc a spolupráci jsme měli s kamarády z jihomoravské a zlínské asociace. Nabízeli 
jsme účast na jejich několik seminářů, workshopů a metodických zaměstnání. Fun-
govaly i poradny jihomoravsko-zlínská i ta pražská. Každý si mohl vybrat tu, která 
mu lépe vyhovovala. Někteří se obraceli na obě a porovnávali...

Snažíme se vyvolat jednání ze zástupci Jihočeského kraje, protože od nich žádná 
aktivita zatím nepřišla. Přitom bychom se měli scházet nejméně jednou do roka 
a řešit naší Dohodu o vzájemné spolupráci (asi má někdo černé svědomí). Několi-
krát jsme oslovili i zastupitele kraje, kterým také posíláme informace z naší práce. 
Chtěli bychom navázat lepší prostředí komunikace.... Na druhou stranu nás hod-
ně mrzí, že naši členové málo využívají možnost své prezentace (ne inzerce) nejen 
v Občasníku (zájem by měli cizí), ale i na našich webových stránkách. Blog byl 
málo navštěvovaný, a tak jsme ho zrušili. Ještě máme webové stránky a facebook. 
Webové stránky jsou většinou navštěvované cizími subjekty než členy naší asoci-
ace. Děkuji za vedení asociace všem aktivním členům a přeji jim mnoho úspěchů 
v novém roce 2018.                                                         Jiří Riki Řeháček, předseda 

Krátce

prOsINec 2017

Jedeme dál, bez menších změn
* Na 18. prosince 2017  je připra-

vované Setkání jihočeských 
nestátních neziskových 
organizací. Budeme se zabývat 
zejména  problematikou implementace 
nařízení evropského parlamentu a rady 
(eU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrni-
ce 95/46/es (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů), dalšími legislativními 
a ekonomickými opatřeními s dopa-
dem na nestátní neziskový sektor v roce 
2018, apod.   

* Prosíme všechny naše členy, aby po-
sílali své PřísPěvky s fotografiemi 
včas, abychom je mohli uveřejnit v na-
šem občasníku, ale také na webových 
stránkách. je škoda, že mnozí tuto mož-
nost podceňují, protože náš občasník 
jde do celé republiky i do zahraničí a má 
velkou odezvu.

* Už Dnes MáMe novoU rUB-
RIKU - v ní se budeme ptát úřední-
ků, politiků ale i významných osobností 
na jejich názory, vztah a pomoc i „po-
moc“ jihočeským nestátním nezisko-
vým organizacím (čekáme na náměty). 

Občasník vydává Asociace NNO JČK
kontakt: 390 03 Tábor, Leskovická 2668
odpovídá: Jiří Riki Řeháček, Dr.h.c.
+420 728 511 557; annojck@seznam.cz 
www.annojck.cz; 
www.facebook.com/annojck 
BÚ ANNO JČK: 0270126754/0300
Občasník naší asociace vychází bez jakékoliv 
cizí finanční nebo materiální podpory.

KresleNý humOr
Tak jsem s těch 

všech voleb a po-
volebních tahanicí  
nějak moc unave-
ný... Lidi přestávají 
mít zájem o coko-
liv, a tak nevím, 
zda vůbec přežije-
me, jako svobodní 
občané, rok 2020. 
Zda nás úředníci 
a politici zcela ne-
umlátí čepicemi....

Tati, vykašli se 
už na to... mamka 

po tobě touží
a čeká tě u večeře...
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Kde Nás NaJdete?

pOlemIKa

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.

břeZOvé lístKy

ČleNOvé asOcIace
Plejáda našich sou-

časných členů jihočeské 
asociace neziskovek je 
různorodá. Máme teo-
reticky sedmnáct členů 

(se dvěma členy bylo zahájeno řízení 
o ukončení členství za hrubé neplnění 
stanov), ale mnozí mají své pobočky 
a odnože po celém kraji, například seni-
orPointy, Ledax, hnutí Březový lístek, 
Mesada, Dobrovolnické centrum nebo 
jihočeské centrum pro zdravotně posti-
žené a seniory apod.. tímto rozvrstve-
ním jsme v každém okrese.

současní členové jsou icM tábor; 
kreBul Prachatice, Dc Prachatice, se-
niorPoint Prachatice; hnutí Březový 
lístek, tábor; jczPs Prachatice; icos  
český krumlov; cPDM český krum-
lov; Mesada Písek; Bc Šikulka české 
Budějovice; jcrP Prachatice; sjc čes-
ké Budějovice; vŠers české Budějo-
vice; k-9 rescUe cz srubec; sŠiPs 
české Budějovice; tenis tábor; rv 
české Budějovice; Ledax české Bu-
dějovice a sPr čr (český krumlov). 
Podrobnosti jsou na http://annojck.cz 
a vyhledat si to, co kdo potřebuje nebo 
ve výroční zprávě.                         -riki-

ČESKÁ REPUBLIKA - Oceňování Březovým lístkem 
má právo každý kdo dlouhodobě a nezištně pracuje ve pro-
spěch dětí a mládeže. Je to poděkování od ostatních nosite-
lů Březového lístku. Dokladem o ocenění je udělovací list s 
podpisy navrhovatele, ručitelů a dalších signatářů s vypsá-
ním jejich podpisové hodnoty. 

I tady na nás došlo

Udělování začíná prvním stupněm 
a podle zásluh a vývoje oceňovaného po-
kračuje nejblíže vyšším stupněm. věkové 
limity pro oceňování nejsou stanoveny. 
Mezi udělením jednotlivých stupňů je 
nutné zachovávat časový odstup alespoň 
jednoho roku. na oděvu nebo stejnokroji 
se nosí viditelně... 

proč se nyní mění 
cena odznaků březový lístek?
v roce 2017 galénova nadace, garant 

BL, byla nucená přejít k novému výrob-
ci odznaků, protože dosavadní dodava-
telská firma ukončila svou činnost (byli 
to už moc staří pánové). s tím souvisí 
vyšší výrobní ceny odznaků. Bude také 
potřeba pořízení nové raznice. zelený 
a světle modrý BL jsou vstupní, a tak 
držíme cenu co nejníže, jak je to možné. 

nové ceny Březových lístků jsou tedy 
1. stupeň za 30 kč, 2. stupeň za 40 kč 
a vyšší stupně za 50 kč (mimo olympij-
ských). Děkujeme za pochopení. 

Více na http://brezovylistek.cz. 
Jiří Riki Řeháček(8),

správce Jihočeské pyramidy BL

KaNcelář NeNí...
naše asociace se musela vystěhovat ze 

své kanceláře, protože jsme na ní, prostě 
a jednoduše, neměli finanční prostředky, 
neměli jsme ani na její provoz. Byli jsme 
bezplatně od začátku roku v prostorech in-
formačního centra pro mládež v táboře. 
tato neziskovka, po více než osmnácti le-
tech, ukončila poskytování informačně po-
radenských a konzultačních služeb pro děti, 
mládež a pracovníky s mládeží docházko-
vým způsobem a tím pádem opustila pro-
story ve kterých je poskytovala. v současné 
době je pouze kontaktní adresa a telefon na 
předsedu asociace nno jihočeského kraje.

Které neziskovce vy kon-
krétně pomáháte? Pomá-
háte jí nějakým měsíčním 
příspěvkem nebo materiál-
ně či dobrovolnou prací? 
Mnozí vědí, jak by se mělo 
tohle nebo tohle řešit, ale 
nechtějí se sami zapojit. 
Proč? Vymlouvají se na 
rodinu, kolegy, jiní doklá-
dají, že zákony jsou pro ob-
čanský život svazující, další 

poukazují na úřednického šimla….
Většinou se dobře kritizuje u piva nebo 

vína, ale když má dojít na to, aby oni kon-
krétně vystoupili, ukázali, jak se věci mají a 
dělají, tak se raději schovají a jen pozorují. 
Od Sametové revoluce jsme už slyšeli hodně 
osočování práce nestátních neziskovek. Tvr-
dí se, že neziskovky jen vysávají státní roz-
počet, nic nedělají, jen se obohacují na úkor 
ostatních, mají v nich nesmyslné platy, a to 
za nic, podporují muslimy a jen brojí proti 
pořádkům. Moderní je kritizovat práci ne-
ziskovek, ale pak zjistí, že vaše dítě chodí do 
tanečního kroužku, skauta, Sokola, fotba-
lového klubu, dcera je samoživitelka, a tak 
je odkázána na pomoc sociální neziskovky, 
stárnoucí rodiče jsou rádi, když k nim při-
jde ošetřovatelka nebo dobrovolník, který si 
s nimi třeba jen popovídá. To nedělá stát! 
To dělají neziskovky. Na druhou stranu 
mezi neziskovky také patří politické strany, 
církve apod. Ty podporujeme všichni, aniž 
bychom je chtěli nebo s nimi sympatizovali. 
Porovnali jste někdy platy a odměny úřed-
níků, politiků a těch, kteří opravdu denně 
pomáhají druhým? Zrušíme tedy mateřská 
centra, organizace pomáhající seniorům, 
nemocným a potřebným, dětské kluby a zá-
jmové spolky? Má se přece starat stát! 
Vždyť platíme daně! Tak to ale nefunguje. 
Mnozí ocení neziskový sektor, ale až tehdy, 
když ho postihne něco nemilého. Je jedno, 
zda je to těžká nemoc, stáří nebo se stanou 
obětí násilí či potřebují občanskou poradnu. 
Stát, kraje i obce by měly neziskovkám le-
gislativně, finančně a materiálně pomáhat.  
A jaká je realita? Zamysleme se nad tím, 
než bude pozdě, protože neziskovky nebudou 
donekonečna pomáhat všem a přitom budou 
zapomínat na své nejbližší, na své spolu-
pracovníky, kteří jsou mnohdy na tom hůře 
(nejen finančně) než ti, kteří o pomoc žádají 
nebo ji vyžadují. Možná, že se to zdá jako 
kacířský závěr, ale realita je taková.            
    -riki-
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ČleNsKá schůZe

Konečně jsme se fyzicky sešli
JIhOČESKý KRAJ - ČESKé BUDěJOvIcE - Členská schůze Asociace 

NNO Jihočeského kraje  z.s. se uskutečnila v úterý 7. listopadu 2017 v  Baby 
centru  Šikulka. Je pravda, že jsme měli mnohé předjednané a schválené vět-
šinou členů, ale bylo potřeba, abychom se fyzicky sešli. Při zahájení bylo pří-
tomno pouze sedm zástupců našich členských organizací  s hlasem rozhodným 
z celkového počtu devatenácti.

omluveni byli zástupci střední ško-
ly informatiky a právních studií o.p.s. 
české Budějovice, vŠers z.ú. české 
Budějovice a kreBUL o.p.s. Pracha-
tice. Mrzelo nás, že nepřišli z těch ne-
ziskovek, které už delší dobu nereagují 
a bez omluvy se nezúčastnily letošní 
členské schůze. Byli to zástupci sdru-
žení Metha z.s. jindřichův hradec, 
icos o.p.s. český krumlov, humani-
tární pomoc Ukrajině, z.s., sdružení ji-
hočeských celiaků, z.s. české Budějovi-
ce, Mesada, z.s. Písek, tenis tábor z.s., 
rozvojová vzdělávací o.p.s. české Bu-
dějovice, síť pro rodinu z.s. a LeDaX 
o.p.s. české Budějovice. jinými slovy, 
členská schůze na první pokus byla neu-
snášeníschopná.

střípKy Z ČleNsKé schůZe
Účastníky přivítal jiří řeháček, před-

seda asociace, který moderoval celé 
jednání. výkonný výbor asociace tedy 
musel navrhnout přítomným aplikovat  
ustanovení  odstavce vi. stanov (není-
li valná hromada usnášeníschopná, koná 
se náhradní valná hromada s totožným 
programem na stejném místě. náhradní 
valná hromada je usnášeníschopná bez 
ohledu na počet přítomných). všichni 
přítomní souhlasili, a tak se jednalo.  

* jednací řád i program členské schů-
ze byl schválen.  a PROgRAm byl 
jednoduchý - zahájení členské schů-
ze - schválení jednacího řádu členské 
schůze - Projednání a schválení progra-
mu valné hromady - volba mandátové 
a návrhové komise - zpráva o činnos-
ti a hospodaření asociace v roce 2016 
včetně hospodářského výsledku - Doho-
da o vzájemné spolupráci a partnerství 
uzavřená s jihočeským  krajem - vol-
by orgánů spolku - nominace zástupců 
asociace do pracovních skupin - Plán 
činnosti asociace v roce 2017 - roz-
počet asociace na rok 2017 - Diskuze 
- Projednání a schválení usnesení člen-
ské schůze - závěr a ukončení členské 
schůze. 

* zprávu o činnosti a hospodaření 
asociace nno jčk z.s. v roce 2016 
včetně hospodářského výsledku před-

nesl předseda asociace, včetně výroční 
zprávy o činnosti za rok 2016 a zprávou 
o hospodaření za rok 2016 včetně ko-
mentářů, i když vše už bylo předjednané 
a korespondenčně potvrzené. 

* v diskuzi zaznělo několik připo-
mínek, například členové vidí jako 
jeden ze zásadních problémů přístup 
Jihočeského kraje k realizaci Dohody 
o vzájemné spolupráci a partnerství, 
se kterou souvisí i dotační podpora od 
jihočeského kraje pro rok 2017. v roz-
počtu kraje nebyla a není plánována fi-
nanční podpora asociace. zřejmě i z to-
hoto důvodu bylo účelově úředníky kÚ 
jihočeského využito administrativně 
technické chyby ve vyúčtování dotace 
z roku 2016 k neposkytnutí dotace pro 
rok 2017. v roce 2017 asociace hospo-
daří jen s prostředky z členských pří-
spěvků členů, tzn. byly významně ome-
zeny i předpokládané aktivity. 

* Plán činnosti 2017, rozpočet a ostat-
ní materiály asociace byly korespodenč-
ně schváleny členy asociace nno jčk 
z.s. ve dnech 22. až 27.června 2017. 
vzhledem zejména k ekonomické situ-
aci nebyly předpokládané aktivity rea-
lizovány v plném rozsahu. v podstatě 
tyto aktivity pro naší asociaci vykoná-
vali její členové, např. v rámci prezen-
tací na veletrhu ngo Market, aktivitě 
v oblasti školních novin a časopisů, vy-
dávání občasníků apod. zcela z vlast-
ních nebo osobních finančních pro-
středků.

* asociace aktuálně hospodaří pouze 
s vlastními prostředky z příspěvků člen-
ských organizací. 

* členové asociace jsou aktivní v růz-
ných pracovních skupinách kraje a re-
publiky.  

* v současné době se výbor snaží 
vyvolat jednání s jihočeskou hejt-
mankou a vedením jihočeského kraje 
o plnění či neplnění vzájemné dohody 
o partnerství. 

* Přes veškeré problémy, hlavně fi-
nanční, chce asociace opět uspořádat 
Setkání jihočeských neziskovek ještě 
do konce roku.

* volba vedoucích orgánů asociace 
- nedošlo k žádné změně, i když čle-

nové vedení 
žádali člen-
skou základ-
nu o oživení 
představitelů 
asociace mladými zástupci členských 
organizací.

Schváleni byli: tajemníkem asociace 
Dr. václav Pavlík; statutárním zástup-
cem a předsedou asociace byl potvrzen 
stávající předseda spolku jiří řeháček, 
Dr.h.c., stejně tak místopředseda Mgr.
zdeněk krejsa Dis., člen výboru Mgr. 
vlastimil kopeček a revizorka spol-
ku byla zvolená Mgr.hana vlasáková, 
Dis. 

* Provozní kancelář spolku není. Do-
posud provozní kancelář působila při in-
formačním centru pro mládež tábor z.s., 
ale tento členský spolek  k  31.7.2017 
ukončil poskytování bezúplatných ve-
řejných služeb docházkovým způsobem 
a prostory k těmto činnostem určeným 
opustil, tzn. i asociace nno jčk z.s. 
své působení v těchto prostorech ukon-
čila. členská schůze vzala na vědomí 
současný stav a doporučila výkonnému 
výboru řešit personální zabezpečení 
asociace nno jčk z.s. s dostatečným 
předstihem před konáním členské schů-
ze v prvním pololetí 2018.    

* členové dále byli seznámení s prací 
jednotlivých členů v pracovních sku-
pinách v celostátních a regionálních 
orgánech a institucích. členská schů-
ze navrhla do eventuální pracovní sku-
piny pro zdravotnictví a sociální věci 
nominovat Mgr. hanu vlasákovou, 
Dis., ředitelku jihočeského centra pro 
zdravotně postižené a seniory, o.p.s. 
Prachatice a jihočeského centra rov-
ných příležitostí, z.ú.

* také nás čeká jedna nemilá věc, a to 
zahájit řízení ve věci členství sdruže-
ní Metha z.s. jindřichův hradec, hu-
manitární  pomoc  Ukrajině, z.s. v sou-
vislosti s plněním povinností člena naší 
asociace, článek  iv písmeno e) (řádně 
a včas platit členské příspěvky) stanov 
asociace nno jčk z.s.

 Přesto lze konstatovat, že asociace 
si plní veškeré povinnosti ve prospěch 
svých členů, výborně funguje spoluprá-
ce s asociací jihomoravského a zlín-
ského kraje i střešní organizací asoci-
ace nno české republiky. Potvrdila se 
výhodnost a akčnost emailové komuni-
kace mezi členy i ve výkonném výboru. 

-jrř-
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seKce dětI a mládež

seKce sOcIálNí služby

JIžNí ČEchy - vzdělávání v této problematice Jihočeské centrum rov-
ných příležitostí z. ú. nepůjčuje jen kompenzační a rehabilitační pomůcky, ale 
nabízí služby v oblasti vzdělávání. JcRP v Prachaticích realizovalo v létě a na 
podzim workshopy pro veřejnost o použití kompenzačních a rehabilitačních 
pomůcek pro domácí použití financované z grantu města Prachatice. Čtyř 
workshopů se zúčastnili formální i neformální pečovatelé, pracovníci měst-
ských úřadů, zástupci poskytovatelů, ale i studenti SPgŠ a vOŠ Prachatice. 

vzdělávání v oblasti kompenzačních a rehabilitačních 
pomůcek pro sociální pracovníky i veřejnost

Další nabídkou v oblasti vzdělávání, 
které jcrP poskytuje, je nově akredito-
vaný seminář MPsv Úvod do praktic-
kého použití kompenzačních pomůcek 
v sociálních službách. seminář je urče-
ný pro sociální pracovníky a pracovníky 
v sociálních službách. jedná se o jedi-
nečný seminář, který je vhodný pro pra-

brat. seminář je možné uspořádat 
v Půjčovnách kompenzačních pomůcek 
v Písku, v Prachaticích a ve strakoni-
cích. kde je k dispozici cca 180 kom-
penzačních a rehabilitačních pomůcek. 
v případě zájmu a naplnění kapacity se-
mináře je možné seminář pořádat i pří-
mo v prostorech poskytovatele sociál-
ních služeb a vybrané pomůcky dovést 
do daného místa. Působnost centrum má 
po celém jihočeském kraji.

-HV-

Workshop pro malé děti - malování horkým voskem

covníky poskytující terénní, ambulantní 
i pobytové služby pro osoby se zdravot-
ním postižením nebo seniory. 

Místo konání si zájemci mohou vy-

PRAchATIcE - Na čtvrtek 26. 
října 2017, v době podzimních prázd-
nin, připravilo Jihočeské centrum 
rovných příležitostí z. ú. Prachatice 
pod vedením pracovnice Aleny Blá-
hové pro děti od předškolního i škol-
ního věku výtvarný workshop. 

Děti si mohly vyzkoušet techniku en-
kaustiky – malování horkým voskem. 
tato technika je velice jednoduchá 
a zvládne ji každý, od dítěte po seniora. 

jaké se výtvory se dětem povedly? 
zde je máte!                -HV-
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seKce seNIOrů

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
lze se úspěšně bránit v každém věku

PRAchATIcE - v rámci podpory projektů v oblasti prevence kriminali-
ty, specificky zaměřených na seniory, se díky realizaci prevence kriminality 
v projektu bezpečně doma i v obci za podpory Jihočeského kraje a města Pra-
chatice uskutečnil seminář s názvem Lze se úspěšně ubránit v každém věku – 
obrana pro seniory, která se konala 23. října 2017 v komunitním centru zdra-
votně postižených a seniorů, SNP 559, Prachatice. 

semináře se zúčastnilo deset zájemců. 
nakonec nešlo jen o seniory. skupina 
byla velmi různorodá. Mezi posluchači 
byli i osoby se zdravotním postižením, 
ať už tělesným nebo smyslovým. semi-
nář pod vedením zkušeného instruktora 
sebeobrany ing. Martina hermanna byl 
rozdělen na dvě části. 

v první se věnoval teorii, kdy vy-
světlil a objasnil základní znaky a typy 
násilníků, praktickými ukázky před-
vedl, jak se bránit s věcmi nejen denní 
potřeby, jako jsou klíče, mobil, dešt-
ník, láhev s pitím atd., ale i se speciál-
ními sebeobrannými prostředky jako 

slzotvorné spreje, obušky nebo i osob-
ní zbraň. Během celého semináře bylo 
možné přednášejícímu sdělit svůj dotaz, 
myšlenku nebo nápad, jak zpacifikovat 
protivníka. řešili se i životní situace 
těch, kteří už se v dané situaci přepadení 
či ohrožení života ocitli. Lektor vždy na 
dotazy a návrhy uměl odpovědět s odů-
vodněním, jak situaci řešit či jí předejít. 

v druhé polovině semináře se dostalo 
na praktické ukázky modelových situ-
ací, které se mohou kdykoliv stát kaž-
dému člověku. vyzkoušeli si obranné 
hmaty a chvaty, které budou moci po-
užívat i v běžném životě při ohrožení 
sebe samých nebo svých blízkých. jed-
nalo se především o obranu v stísněném 
prostředí v pokoji. každý si na vlastní 
kůži mohl zkusit, jak se bránit při na-
padení zepředu i zezadu, škrcení, obtě-
žování další osobou… seniorům lektor 
ukázal jak správné použít hole, které 
používají při chůzi, ke své obraně. 

Pro lektora bylo nečekané, že se mezi 
účastníky objevila osoba se zrakovým 
postižením. tohoto úkolu se ujal velmi 
profesionálně a po seznámení se s jejím 
vodicím psem ji své rady a tipy na sebe-
obranu ukazoval názorně, aby i dotyčná 
měla možnost pochopit nejen slovy, ale 
i vlastní zkušeností. 

Účastníci si tento seminář na kon-
ci velmi chválili a vyjádřili své přání 
o jeho pokračování.  -HV-.
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pOmOc pOstIžeNým

ubraňme sebe i své zdraví
ČESKé BUDěJOvIcE - Pracoviště Jihočeského centra pro zdra-

votně postižené a seniory o. p. s. v krajské metropoli za finanční pod-
pory jihočeského kraje uspořádalo v průběhu léta a měsíce září pět 
tematických workshopů pro osoby se zdravotním postižením a seniory 
a jejich prostřednictvím jsme oběma cílovým skupinám ukázali mož-
nosti zlepšení jejich kvality života a ochrany své osoby.

Projekt byl v celém rozsahu podpo-
řen ze strany jihočeského kraje v rámci 
dotačního řízení podpora sociálně zdra-
votních aktivit.

Dva praktické workshopy, které se 
týkaly použití kompenzačních pomůcek 
pro tělesně a sluchově postižené v do-
mácím prostředí, připravila naše zkuše-
ná lektorka nikola kočerová. řešily se 
způsoby, jak se pohybovat ve známem 
(doma odstranit prahy, přidat více ma-
del do rizikových míst) i neznámem 
prostředí a na co si dát pozor, aby nedo-
cházelo k pádům. v průběhu worksho-
pů byla možnost nechat si změřit krevní 
tlak.

v červenci se konal workshop o do-
mácím násilí páchaném na seniorech 
a osobách se zdravotním postižením, 
kterým účastníky provedla lektorka 
z intervenčního centra. Účastníci viděli 
film o domácím násilí a dozvěděli se, 
jak rozpoznat, že něco doma není v po-
řádku, a jak se bránit. Mnoho obětí do-
mácího násilí totiž svůj stav považuje 
za „normální“ a často si myslí, že si za 
svoji situaci mohou samy.

nutriční terapeutka simona Šimková 
v září ve své přednášce o zdravé výži-

vě představila správnou skladbu potra-
vin, kterou by měl každý konzumovat, 
a nabídla příklady zdravých jídelníčků. 
vysvětlila, jakých potravin se má člo-

věk vyvarovat u konkrétních onemoc-
nění, kterými účastníci semináře trpí. 
seminář byl obohacen o ukázky zdravé 
stravy. 

První pomoc pomocí reflexní terapie 
byla posledním ze série workshopů pro 
obě naše cílové skupiny. Účastníci se 
seznámili se základy reflexní masáže 
– jak reflexní masáž funguje, kde všu-
de najdeme reflexní body na těle, jak 
jsou jednotlivé reflexní body na plos-
kách nohou propojeny s orgány a těle 
a čakrami. každý z účastníků si odnesl 
obrázky s umístěním reflexních bodů na 
ploskách nohou. nejvíce zábavy účast-
níkům přineslo praktické vyzkoušení 
některých reflexních pomůcek pro sti-
mulaci reflexních bodů – válečky, míč-
ky, ježci, podložky, polokoule potěšili 
svými doteky všechny zúčastněné.

-HV-
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veletrhy NáZOry - pOstřehy

sOcIálNí služby

Osobní asistence bude mít svůj automobil
STRAKONIcE - Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a senio-
ry, o. p. s., pracoviště Strakonice se podařilo získat finance od nadace 
na pořízení osobního automobilu pro osobní asistenci. Pro získání dal-
ších financí bude probíhat i veřejná sbírka na jeho provoz.

již bezmála 
tři roky jsme 
se snažili zís-
kat finanční 

prostředky na pořízení automobilu urče-
ného pro osobní asistenci. Přes časté ne-
úspěchy s žádostmi jsme nakonec přece 
jen uspěli. od nadace agrofert jsme 
dostali krásnou částku 125 000 korun. 

Protože k původně plánované částce 
nám ještě něco chybí, rozhodli uspořá-
dat veřejnou sbírku. Možnost přispět je 
přímo na účet nebo prostřednictvím ka-
sičky umístěné v cooP jednotě v ulici 
volyňská. samotné pořízení plánujeme 
až v příštím roce na jaře. 

osobní automobil bude sloužit osob-
ním asistentkám, našim klientům i ostat-

ním zdravotně postiženým a seniorům. 
Doprava pro ně ve strakonicích i stra-
konicku chybí, pro vozíčkáře zcela. 
Proto bychom do budoucna rádi osobní 
automobil upravili o otočnou sedačku. 
vše bude záležet na podpoře sponzorů.

Budeme rádi, pokud nám veřejnost 
pomůže svým přispěním. ještě jednou 
velké dík patří nadaci agrofert!

jana horvátová, 
vedoucí pracoviště strakonice
383 321 931, 724 707 312, 
www.jczps.cz, strakonice@jczps.cz

SOcIÁLNí SLUž-
By - Na platy sociál-
ních pracovníků ne-
budou peníze! mají 
mít přidáno.

na sociální služby 
má jít v příštím roce 
necelých 12 miliard korun, potřeba je 
ale 15 miliard korun. vláda totiž nařídi-
la zvýšení platů sociálních pracovníků, 
jenže v návrhu rozpočtu na příští rok na 
to není dost peněz navíc. „Očekáváme 
to, čeho jsme byli svědky v roce 2009, 
2010. V té době více jak 100 sociálních 
služeb zaniklo,“ řekl jiří horecký, pre-
zident asociace poskytovatelů sociál-
ních služeb čr.                  -red-

mLÁDEž A vý-
chOvA - „Trápí 
mě, že typické české 
dítě škola nebaví. 
Normální dítě ve ško-
le baví jen kamarádi 
a potom přestávky. 
Naše děti tráví tolik 
času ve škole, a tohle je výsledek? Při-
tom příklady v jiných zemích ukazují, 
že tomu tak být nemusí. Tím známým je 
právě Finsko. Před nedávnem na se-
mináři v senátu nám jeden z předních 
finských odborníků řekl, že učitelství 
je jednou z nejvíce ceněných profesí ve 
Finsku, protože učitelé vědí, že mají 
volnost a svobodu v tom, jak budou po-
jímat svou práci. Uvědomujeme si, že 
vzdělávání je investice do budoucnosti. 
V našich školách chceme mít více spo-
lupráce a méně soutěživosti. Více dů-
věry založené na zodpovědnosti a méně 
testování a kontrol, protože když se 
soustředíte na národní testování, chce-
te dosáhnout pouze nejlepších výsledků 
v testování, ale už se nezabýváte výsled-
ky učení,“ řekl katolický pedagog, pub-
licista a skaut jiří zajíc.                 -red-

Školský veletrh úspěšný
ČESKé BUDěJOvIcE – ve dnech 22. až 24. listopadu se konala 
v krajské metropoli tradiční výstava vZDěLÁNí A ŘEmESLO  pod 
heslem „vzdělávej se, sportuj, tvoř“.  Ani tady nechyběla expozice 
Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v Čes-
ké republice z.s. a jejích členských informačních center pro mládež, 
členy Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje. 

tentokrát prezentace byla věnová-
na pedagogům a rodičům. na stánku 
návštěvníci získali zajímavé informa-
ce a aktualizované tiskoviny pro děti 
a mládež, například k zaměstnanosti, ti-
tul Podnikání aneb byznys v kapse nebo 
stejnojmenný titul k Dobrovolnictví či 
na téma antisemitismus. Dále to jsou 
materiály k mediální výchově, sexuál-
ní výchově, o pohlavních chorobách, 
aiDs, drogách, kyberšikaně a dalších 
společensky nežádoucích jevech u dětí 
a mládeže (všechny publikace jsou také 
v elektronické podobě). 

řada titulů byla vydána také za pod-
pory združenia informačných a pora-
denských centier mladých v slovenskej 
republike (www.zipcem.sk). tradičně 
v expozici byla prezentována asociace 
nestátních neziskových organizací jiho-
českého kraje a jejím prostřednictvím 

zájemci z řad jihočeských neziskovek  
(www.annojck.cz), nadace naše dítě 
či eUroDesk čr (www.eurodesk.cz) 
a nebo kaPka - kaPesní katalog vol-
ného času pro ty, kteří se věnují dětem 
(www.in-prague.cz).  

výstavní expozici na veletrhu vzdě-
lání a řemeslo realizují jménem asocia-
ce icM české republiky  její jihočeská 
členská informační centra pro mládež 
z tábora, Prachatic a českého krum-
lova. 

Účast aicM čr na veletrhu se usku-
tečňuje s podporou Ministerstva škol-
ství,mládeže a tělovýchovy české re-
publiky. 

  Václav Pavlík a Vlastimil Kopeček  
(kráceno)



dětI a mládež

Českokrumlovské cpdm má už 20 let  
ČESKý KRUmLOv – Už je to dvacet let, co vznikla společnost centrum 

pro pomoc dětem a mládeži (cPDm). Společnost byla založena 1. ledna 1997 
městem Český Krumlov a mezi její hlavní činnosti patří zejména aktivity 
v oblasti primární a sekundární prevence společensky nežádoucích jevů, in-
formační a poradenské činnosti pro děti, mládež, pedagogickou, rodičovskou 
a další veřejnost, neformálně vzdělávací programy, školení, kurzy, přednášky, 
kulturně výchovné projekty a další aktivity související s problematikou a zá-
jmovými oblastmi dětí a mládeže, organizování aktivit, které cíleně podporu-
jí vhodné trávení volného času dětí a mládeže, včetně aktivit mezinárodních 
a prázdninových, podpora a pomoc sociálně a zdravotně znevýhodněným dě-
tem a mládeži a organizacím, které se touto problematikou zabývají, podpora 
a pomoc rozvoji občanského sektoru v místě a širším regionu a další… 

cPDM letos naplánovalo, kromě tra-
dičních projektů a dalších „obvyklých“ 
činností, také několik speciálních akti-
vit a mimořádných programů, kterými 
chtělo připomenout 20. výročí svého 
vzniku, například ve čtvrtek 16. listopa-
du 2017 to byl slavnostní koncert legen-
dy české folkové scény českobudějovic-
ké skupiny nezMaři, který se konal 
v rekonstruované synagoze. Pozvání 
přijali externí spolupracovníci, dobro-
volníci, programoví partneři, vrcholní 
představitelé města, členové správ-
ní a dozorčí rady cPDM, pracovníci 
krumlovského městského úřadu a kraj-
ského úřadu, představitelé českých i za-
hraničních partnerů cPDM a především 
spolupracovníci cPDM, kteří se po-
díleli a podílejí přímo na práci s dětmi 
a mládeží na jednotlivých projektech 
a další podporovatelé. Pozvání přijalo 
více než 130 hostů. večer pokračoval 
přátelským setkáním při dobrém morav-

Společná fotografie zástupců CPDM, ZIPCEM SK a AICM v Museu Fo-
toateliér Seidel Český Krumlov       

Narozeninový „sedmikilový“ dort 
k 20-ti letům CPDM (dar od ZIP-
CEM)

Vlastimil Kopeček, ředitel CPDM 
– přivítání hostů koncertu

ském víně a jídle v restauraci vlašské-
ho dvora. Během víkendu, hlavně pro 
„přespolní“ tuzemské a zahraniční hos-
ty cPDM připravilo kulturně poznávací 
program v českém krumlově, českých 
Budějovicích a hluboké nad vltavou. 

cPDM připravuje vydat retrospek-
tivní knihu s pracovním názvem 20 let 
cPDM, na retrospektivní putovní vý-
stavu o dvaceti letech cPDM a také na 
další hudební koncert…    

velké poděkování za významnou po-
moc při organizování celého slavnostní-
ho programu patří společnosti vlašský 
dvůr, s.r.o. český krumlov a městu 
český krumlov…       

Vlastimil Kopeček (kráceno) 

Účastníci setkání po koncertě ve 
Vlašském dvoře (s hudební  skupinou 
McBerds) se dobře bavili...


