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Zahájili jsme osmý rok naší existence, a tak se můžeme 
ohlížet nad naší společnou činností. Nechci tady vyzvedá-
vat ani hanit naší práci, protože to hlavní stále máme stá-
le před sebou. Zažili jsme velké úspěchy i pády, nepocho-
pení a na druhou stranu milá slova lidí, kteří nám fandí, 
kteří si uvědomují, že jihočeské neziskovky si zaslouží mít 
svou střešní asociaci, někoho, kdo se jich zastane, pomůže 
a hlavně prezentuje jejich názory na úrovni kraje, obcí, ale 
i celé republiky. Mnohdy je to boj s větrnými mlýny, ale 
nikoho z nás to za tu dobu neodradilo, i když mnohdy jsme 
unavení, někdy až zdeptaní byrokracií. 

Krátce

ÚNOR 2018

rok se rozbíhá mílovými kroky* SEKÁNÍ JIHOČESKÝCH NEZIS-
KOVEK SE KONÁ 23. BŘEZNA 2018....

* Připomínáme, že od 1. prosince 2017 
MESADA, z. s.,změnila své sídlo. Nyní ji 
najdete na  nábřeží 1. máje 2518 (budova 
VZP, 1. patro, výtah k dispozici). 

* HLINSKO - Ve dnech 23. až 25. úno-
ra 2018 se koná 6. QUO VADIS Galénova 
nadačního fondu, který navazuje na 16 
ročníků PONS Hnutí Březového lístku. 
Setkání se tentokrát koná v DDM Hlinsko. 
V programu najdete nejen problematiku 
Březových lístků, ale také o spolupráci se 
Slovenskem nebo o přípravě další Celo-
státní vzájemné výměně zkušeností apod. 
Bližší informace jsou na www.brezovylis-
tek.cz

* PRAHA – Právě nyní byla spuštěná 
registraci účastníků konference INSPO 
2018, kterou pořádá BMI sdružení. Již 18. 
ročník konference o informačních a ko-
munikačních technologiích pro osoby se 
specifickými potřebami se uskuteční v so-
botu 7. dubna 2018 v Kongresovém centru 
Praha. Největší a nejvýznamnější tuzem-
ská konference tohoto zaměření představí 
nejnovější tuzemské i zahraniční aplikace, 
programy a pomůcky usnadňující život li-
dem s různým zdravotním postižením. 
Generálním partnerem konference IN-
SPO je Nadace Vodafone, partnery jsou 
AutoCont, ČSOB a Teiresiás, mediálními 
partnery ČTK Protext a portál Helpnet, 
záštitu poskytlo hlavní město Praha.

* Pokud bude naše asociace stále akce-
schopná, hlavně se seženou základní fi-
NANČNÍ PROSTŘEDKy na částečné 
krytí naší činnosti, pak náš Občasník do-
stanete v tomto roce do rukou desetkrát, 
budou fungovat webovky apod.  

* Asociace NNO Jihočeského kraje se 
stále snaží napomáhat všem neziskovkám 
v Jihočeském kraji, které o pomoc mají 
zájem. Je samozřejmé, že členové mají 
lepší komfort a informace z první ruky.

* Od nového roku přijímáme  také PLA-
CENOU INZERCI, která se váže k ne-
ziskovým organizacím. Více informací na 
annojck@seznam.cz, předmět inzerce.

Občasník vydává Asociace nestátních 
neziskových organizací Jihočeského kraje
kontakt: 390 03 Tábor, Leskovická 2668
odpovídá: Jiří Riki Řeháček, Dr.h.c.
telefon: +420 728 511 557; 
e-mail: annojck@seznam.cz 
webstránky: www.annojck.cz; 
www.facebook.com/annojck 
BÚ ANNO JČK: 0270126754/0300
Občasník naší asociace stále vychází bez jaké-
koliv cizí finanční nebo materiální podpory.
Inzerci přijímáme na adrese 
                                           annojck@seznam.cz

KresleNý humOr

V loňském roce jsme sice byli u soutě-
že školních časopisů, na veletrzích, vy-
šla nová verze pro tvorbu malých časo-
pisů, výborná spolupráce byla s porad-
nami, které máme s přátelskými asocia-
cemi Jihomoravského a Zlínského kra-
je, ale také s poradnou Asociace NNO 
České republiky. Pravidelně vycházel 
Občasník, Informace pro členy s mož-
ností se účastnit jednotlivých seminářů, 
workshopů a dalších zaměstnání pro 
vzdělávání pracovníků v neziskovém 
sektoru. Přesto nám zůstal jeden dluh, 
a to Jihočeské setkání neziskovek, které 
nakonec nebylo uskutečněno vzhledem 
k finanční náročnosti. Ale i tohle letos 
chceme napravit a chystáme na březen 
setkání, kde budou opět zajímavá té-

Bezdomovec nebo senior? Jak se 
s tímto faktem popasujeme?

mata, navíc se tu setkáme a budeme si 
moci vyměňovat své zkušenosti. Svou 
účast slíbili i zástupci krajského úřadu, 
a tak naše dotazy budou mít zpětnou 
vazbu i odezvu.... Rok se rozjíždí, a to 
na plné obrátky.         

Jiří Riki Řeháček, předseda asociace
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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.

dOhOda O spOluprácI

asOcIacI chceme

Jediným příjmem naší asociace jsou symbolické člen-
ské příspěvky, které jen tak stačí na zaplacení bankovních 
poplatků, poplatků za provoz webových stránek a na nej-
nutnější náklady. Ostatní jsme odbourali, včetně nákladů 
na kancelář. Vše řešíme jako v ilegalitě. Skoro vše si čle-
nové vedení hradí ze své vlastní kapsy. Není kde brát.... 

nejsou to ničí zaměstnanci, a tak je nikdo nevysílá, a tak tedy neproplácí ná-
klady. Právě proto si dovolujeme vyzvat naše členy a další podporovatele 
o získání finančních darů. Stačí to oznámit předsedovi a převést finanční dar 
na bankovní účet asociace. Plánů a vizí máme sice hodně, pracujeme jako 
neplacení dobrovolníci (asi se to bude zdát někomu na hlavu), kteří navíc si 
skoro vše musí zaplatit ze svého (to je už diagnóza).

Dnes je na zváženou, zda každý člen, fanda naší činnosti se pokusí sehnat 
finanční prostředky jako dar na naší činnost, abychom opět mohli co nejlépe 
fungovat. V opačném případě výbor má svázané ruce a nebude moci naplňo-
vat vše, co by chtěl dělat pro neziskový sektor v jižních Čechách udělat.

Náměty a návrhy a doporučení zasílejte k rukám tajemníka Dr. Václava 
Pavlíka (pavlik@icmtabor.cz) nebo předsedovi Jiřímu R. Řeháčkovi (an-
nojck@seznam.cz).                   -riki-

pomozte, konečně, 
také sami sobě

s JIhOČesKOu 
heJtmaNKOu

ČESKÉ BUDĚJOVICE - V úterý 16. 
ledna 2018 se sešli Mgr. Ivana Strás-
ká, jihočeská hejtmanka s Jiřím R. Ře-
háčkem, Dr.h.c., předsedou asociace, 
Dr. Václavem Pavlíkem, tajemníkem 
asociace a Mgr. Vlastimilem Kopečkem 
členem výboru a řešili Dohodu o vzá-
jemné spolupráci Jihočeského kraje 
s naší Asociací NNO Jihočeského kraje.

Informovali jsme naší hejtmanku 
o stavu asociace, jak bychom si předsta-
vovali spolupráci a zda se něco od pod-
pisu změnilo. Byli jsme ubezpečeni, že 
dohoda je stále platná, že chyby v horší 
komunikaci si plně uvědomuje, že prá-
vě nyní řeší, kdo konkrétně bude mít 
na starosti neziskový sektor a také naší 
střešní asociaci. Chce domluvit konkrét-
ního nejen politika, ale také úředníka, 
který by s námi pravidelně komunikoval 
a vše řešil. Navíc na závěr nás ubezpeči-
la: „Jsme rádi, že naši, vaši, jihočeskou 

asociaci neziskovek 
máme. Váš hlas 
v jednotlivých ko-
misích je vždy sly-
šet a my jsme rádi 
za vaše zkušenosti 
a názory. Víme, že 
poslední rok byl 
dost hektický, měli 
jsme hodně práce 
sami se sebou, řeši-

li jsme velké změny a rozdělení kompe-
tencí... Jsem si vědoma, že tohle období 
nebylo ani pro vás jednoduché. My vás 
chceme, a tak budeme hledat ještě užší 
spolupráci, abychom naplnili klauzuli 
dohody o vzájemné spolupráci ...“  

Z jednání vyšlo, že jihočeská hejtman-
ka Mgr. Ivana Stráská převezme záštitu 
nad naším jarním setkáním jihočeských 
neziskovek, které se bude konat právě 
v Českých Budějovicích, a to v prosto-
rách krajského úřadu.                         -JRŘ- 

JIHOČESKÝ KRAJ - V souladu s usnesením členské schůze Asoci-
ace NNO JČK z.s. se dne 16. ledna 2018 uskutečnilo pracovní jednání 
delegovaných zástupců Asociace NNO JČK z.s. s hejtmankou Jihočes-
kého kraje Mgr. Ivanou Stráskou. 

Hlavním obsa-
hem jednání bylo 
naplňování Dohody 
o vzájemné spolu-
práci a partnerství 
uzavřené dne 9. 
února 2016 mezi Ji-
hočeským krajem a 
Asociací nestátních 
neziskových orga-
nizací Jihočeského 
kraje z.s. smluvními stranami. Hodnocení 
vzájemné spolupráce smluvních stran od-
povídá mimo jiné i ustanovení odstavce 
III. Garance a kontrola a bylo iniciováno 
výkonným výborem Asociace NNO JČK.

Výstupy z pracovního jednání:    
* Jihočeský kraj má zájem o další pokračo-

vání spolupráce a partnerství v souladu s uza-
vřenou Dohodou. Problémy, které vznikly 
s jejím plněním v roce 2016 ze strany Jiho-
českého kraje byly jak objektivní, tak subjek-
tivní povahy.  

* Hejtmanka Jihočeského kraje v nejbliž-
ším možném termínu projedná se členy Rady 
kraje naplňování uzavřené Dohody a násled-
ně bude pověřen v souladu s uzavřenou Do-

hodou člen Rady kraje do jehož kompetence 
bude spadat problematika NNO a zodpo-
vědnost za naplňování uzavřené Dohody. 
V souvislosti s tím bude určen i nový úřed-
ník, který bude v přímém kontaktu a spo-
lupráci s Asociací NNO JČK z.s. a bude 
v dané oblasti poskytovat servis odpovědné-
mu členu Rady kraje  

* Pod záštitou a za podpory hejtmanky 
Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské se 
uskuteční tradiční setkání NNO Jihočeského 
kraje -  březen 2018.
Dr. Václav Pavlík, tajemník asociace

JedNáNí Na KraJI bylO úspěšNé
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setKáNí NeZIsKOVeK

V březnu svoláváme velké setkání 
jihočeských neziskovek do budějovic

Novinky 2018 v daních a v účetnictví neziskovek
Jaké jsou základní účetní povinnosti nestátní neziskové organizace? Jaká 

platí pravidla pro zjištění daňové povinnosti (daň z příjmů) nestátní neziskové 
organizace za rok 2017? 

Jaké ostatní daně jsou pro nestátní 
neziskovou organizaci relevantní? Jaké 
jsou schválené nebo plánované změny 
v účetnictví, dani z příjmů i v návaz-
ných oblastech fungování nestátní ne-
ziskové organizace pro rok 2018? 

• základní právní úpravy pro nestátní 
neziskové organizace

• ostatní relevantní legislativa  
• novinky v účetnictví nestátní nezis-

kové organizace v roce 2018  - zákon 
č. 563/1991 Sb. o účetnictví, prováděcí 
vyhláška č. 504/2002 Sb 

• daň z příjmů v roce 2017 a novinky 
pro rok 2018 - jaké příjmy NNO jsou 
osvobozené,  jak  zdaní NNO přijaté 
dary

• ostatní daně relevantní pro nezisko-
vé organizace

Dr. Václav Pavlík

Gdpr zavádí nějaké povinnosti i pro nás?
Už jen půl roku máme na to, abychom si vybrali svého pověřence pro ochra-

nu osobních údajů. Je to otázka do pranice, protože málokterý spolek, organi-
zace nebo společnost či ústav v neziskovkách má někoho, kdo splňuje základní 
požadavky nebo má finanční prostředky na správného odborníka.

Už od 25. května 2018 se GDPR týká 
také neziskových, církevních nebo cha-
ritativních organizací, zájmových sdru-
žení nebo spolků, které shromažďují zá-
kladní data svých členů, sepisují smlou-
vy apod. 

Položme si otázku, 
zda právě my potře-
bujete svého DPO? 
Týká se zrovna nás  
GDPR? Jak se tomu 
vyhnout? Jaká data 
neshromažďovat? 
Na to není jednodu-
chá ani jednoznačná 
odpověď. To musí 
odpovědět odborník, 

který se seznámí s naším rozsahem ma-
nipulování s osobními údaji.

 Na druhou stranu podle Bc. Mila-
dy Šnajdrové z Olomouce, poradkyně 

a lektorce pro neziskový sektor a ne-
státní neziskové organizace (NNO) je 
v současné době důležité, že jim Obecné 
nařízení neukládá žádné nové povinnos-
ti. Podle tohoto výkladu neziskové orga-
nizace všeobecně nemusejí mít speciál-
ní software pro zabezpečení zpracování 
osobních údajů, a to ani když spravuje 
citlivé údaje. Nemusí ani jmenovat po-
věřence pro ochranu osobních údajů, 
a navíc, povinnost vést záznamy o čin-
nostech zpracování se týká organizací 
zaměstnávajících více než 250 zaměst-
nanců.

Není to vůbec jednoduché, a tak se 
všichni na vzniklou situaci musíme při-
pravit. Může se stát, že menší sportov-
ní a kulturní spolky mohou zaniknou... 
uvidíme..., protože ta hranice je stále ne 
zcela čitelná.                                     

Jiří Riki Řeháček, Dr.h.c.

OchutNáVKa setKáNí...

ČESKÉ BUDĚJOVICE - V pátek 23. března 2018 od 9 hodin se koná v sále Zastupitelstva kra-
je setkání jihočeských neziskovek. Je pravda, že příprava byla dost hektická, ale nakonec všechno 
vyšlo a jihočeská hejtmanka si osobně vzala záštitu nad naší akcí. A jak je zvykem, tak i na tomto 
setkání mimo výměny zkušeností, poznávání se navzájem, vystoupení zástupců kraje a asociace 
nestátních neziskových organizací jsme pro vás připravili opět zajímavý program, který určitě 
obohatí naše obzory. Navíc máme možnost setkat se se zástupci neziskového sektoru na území 
Jihočeského kraje. Jak sami víme, tak rozmanitost je veliká a bohatá, a tak se máme na co těšit. 

Členové výkonného výboru jsou rádi, 
že se opět mohou s vámi sejít...

Co bude v programu? Vpravo je tako-
vá malá ochutnávka, a tak se máme na co 
těšit. Problematika GDPR v praxi s bese-
dou, čekají nás také stále aktuální témata 
ekonomiky, dozvíme se bližší informace 
o Poradnách, které organizuje Asociace 
nestátních neziskových organizací České 
republiky a náš projekt s jihomoravský-
mi a zlínskými asociacemi NNO, Vy-
stoupí nejen zástupci republikových ale 
i spřátelených krajských asociací. Setká-
ní zahájí Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka 
Jihočeského kraje, přivítáme mezi sebou 
i některé z členů Rady kraje. V programu 
setkání nebudou chybět ani zajímavé pre-
zentace aktivit, které mohou oslovit NNO 
– například projekt Cesta pro mladé před-
staví Michaela Švecová, předpokládáme 
i vystoupení zástupců Krajského sdružení 
MAS a další.

Program je našlapaný, a tak se oprav-
du máme na co těšit. Připravené bude 
i menší občerstvení, ale více se dozvíte 
včas e-maily, ale i na našich webových 
stránkách a facebooku.

V nejbližších dnech se na webových 
stránkách www.annojck.cz objeví při-
hláška, a tak nezaváhejte, protože počet 
míst je omezen.                     -vv-

NOVý web

Nově najdete na adrese www.svet-
neziskovek.cz portál Světa neziskovek 
v novém kabátě. Prozkoumejte všechna 
jeho zákoutí! Připravujeme pro vás od-
borné články, rozhovory se zajímavými 
osobnostmi i trendy ze zahraničí. 

Přihlaste se k odběru newsletteru, ať 
vám neutečou aktuální témata, která 
běží neziskovým světem. Přidejte se 
k nám, ať se můžeme ke změně inspiro-
vat společně.     -red-

sVětNeZIsKOVeK.cZ
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Kde Nás NaJdete?

cesta prO mladéslOVNíČeK Gdpr
co jsou to

osobní údaje 
Osobní údaje jsou jakékoli informace 

o identifikovaném nebo identifikovatel-
ném subjektu údajů. Identifikovatelnou 
fyzickou osobou je fyzická osoba, kte-
rou lze přímo či nepřímo identifikovat, 
zejména odkazem na určitý identifiká-
tor (jméno, číslo, síťový identifikátor) 
nebo na jeden či více zvláštních prvků 
fyzické, fyziologické, genetické, psy-
chické, ekonomické, kulturní nebo spo-
lečenské identity této fyzické osoby.

Mezi obecné osobní údaje řadíme 
jméno, pohlaví, věk a datum narození, 
osobní stav, ale také IP adresu a foto-
grafický záznam. V hledáčku jsou také 
i tzv. organizační údaje, kterými jsou 
například e-mailová adresa, telefonní 
číslo či různé identifikační údaje vyda-
né státem.

Mezi osobní údaje patří i zvláštní ka-
tegorie osobních údajů – Jedná se o tzv. 
citlivé údaje. 

                 

souhlas se zpracováním 
osobních údajů 

Podle GDPR je souhlas jedním 
z  právních důvodů, na základě kterého 
může správce osobní údaje zpracová-
vat. Souhlas se vždy poskytuje k urči-
tému účelu zpracování, který musí sub-
jekt údajů znát. Nikoli vždy odvolání 
souhlasu znamená povinnost správce 
osobní údaje zlikvidovat, jelikož odvo-
lání souhlasu se děje k určitému účelu, 
pro který jsou osobní údaje zpracovává-
ny, přičemž správce může osobní údaje 
zpracovávat pro jiné účely, pro které 
využije jiný právní důvod zpracování 
než souhlas subjektu údajů.

Souhlasy musí být od data 25.5. 2018 
v souladu s nařízením GDPR. Stávají-
cí souhlasy budou platné a použitelné 
po uvedeném datu jen za předpokladu, 
že odpovídají právní úpravě v nařízení 
GDPR.      -red-

dětI a mládež

cesta K uplatNěNí Na trhu práce
Projekt Cesta pro mladé realizuje Fond dalšího 

vzdělávání (www.fdv.cz), státní příspěvková organi-
zace Ministerstva práce a sociálních věcí. Je finan-
cován z ESF prostřednictvím Operačního progra-

mu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 
Cílem projektu  Cesty pro mladé je 

propojovat studenty a firmy, vytvářet 
mezi nimi kontakty a dát oběma stra-
nám šanci – firmám vybrat si nové-
ho kolegu a studentům udělat si praxi 
v oboru, který studují a který je baví.

V rámci projektu Cesty pro mladé 
mají studenti příležitost zúčastnit se stá-
že. Ta se skládá z praxe, z kurzu měk-
kých kompetencí a z poradenského po-
hovoru:

• Praxe pro studenty probíhá přímo 
ve firmě pod vedením zkušených  men-
torů. Studenti mají na výběr z širokého 
portfolia firem a pozic.

• Kurz měkkých kompetencí je zdar-
ma a studenti si díky němu vylepší své 
dovednosti v oblasti komunikace, stres 
managementu, time managementu 
a  práce s informacemi.

• Poradenství je rozhovor s HR od-

borníkem, který studentům pomůže ak-
tualizovat CV a dá jim tipy na aktuální 
trendy a požadavky u pohovorů.

MůžE SE DO PROJEKTU 
ZAPOJIT I NNO? 
Poskytovatelem praktické části kurzu 

se může stát fyzická (podnikající), ane-
bo právnická osoba včetně neziskové 
sféry, která je zapsaná v některém z ve-
řejných rejstříků či jiné evidenci déle 
než 6 měsíců před vypsáním karty kur-
zu a má sídlo na území ČR. 

Kontakt 
Regionální kancelář Jihočeského kra-

je a Kraje Vysočina
Ing. Michaela Švecová, Lidická třída 

124/11, 370 86 České Budějovice
tel.: 770 135 586, michaela.svecova@

fdv.cz, www.cestapromlade.cz
-Vpav-

ČESKÝ KRUMLOV – Loni si Centrum pro pomoc dětem a mládeži připo-
mínalo 20 let od svého vzniku. Při této příležitosti centrum uspořádalo sice 
mnoho akcí, ale připomeňme si slavnostní koncert legendy české folkové scé-
ny, českobudějovické skupiny NEZMAŘI, který se uskutečnil na sklonku mi-
nulého roku v překrásné zrekonstruované krumlovské synagoze, kam pracov-
níci CPDM pozvali své externí spolupracovníky, dobrovolníky, programové 
partnery a podporovatele. 

Koncert byl takovým malým poděko-
váním všem spolupracovníkům za do-
savadní podporu. Pozvání přijalo více 
než 130 hostů, kteří, dle neutuchajícího 
potlesku a úsměvů na tvářích, byli evi-
dentně s folkovou muzikou Nezmarů 
spokojeni. 

Večer pak pro všechny pokračoval 
přátelským setkáním při dobrém mo-

ravském víně a „něčím“ k snědku v re-
stauraci krumlovského Vlašského dvo-
ra. 

Program pak pokračoval po celý ví-
kend, který byl především pro tzv. „pře-
spolní“ tuzemské i zahraniční hosty, 
a to kulturně poznávací program v Čes-
kém Krumlově, Českých Budějovicích 
a Hluboké nad Vltavou.                   -red-

posezení v Českém Krumlově s Nezmary
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sOcIálNí služby

Kam se obrátit 
o radu, ale i o pomoc
Asociace nestátních neziskových 

organizací Jihočeského kraje ve spo-
lupráci s Asociacemi Jihomoravské-
ho a Zlínského kraje loni otevřeli 
bezplatné poradenství právní, daňo-
vé, grantové a účetní pro naše členy.

Od března 2016 byla zahájena re-
alizace projektu Poradenství pro 
NNO, část bezplatná internetová po-
radna – poradna@annojmk.cz (práv-
ní, daňové, grantové a účetní pora-
denství), jehož garantem je Asociace 
nestátních neziskových organizací 
Jihomoravského kraje za podpory 
Ministerstva pro místní rozvoj České 
republiky. Partneři projektu jsou  tři 
krajské střešní organizace – Asoci-
ace nestátních neziskových organi-
zací Jihočeského, 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
5) KNIHOVNIČKA DAŇOVÁ
Také lze využít bezplatné porad-

ny Asociace nestátních nezisko-
vých 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 vě-
novat.

Své individuální otázky můžete 
směrovat na info@anno-cr.cz

Také tady je poradna rozdělena do 
čtyřech oblastí:

1) Právní poradna (právo a záko-
ny)

2) Daňová poradna (finance a účet-
nictví)

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

odkazy, které se mohou hodit při ře-
šení různých situacích.

pOradNy NNO
pOmáháme seNIOrům a pOstIžeNým 

hledat JeJIch smysl žIVOta
ČESKÉ BUDĚJOVICE - Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a se-

niory poskytuje sociálně aktivizační služby (SAS) již od počátku roku 2014. 
Zaměřuje se na seniory a osoby se zdravotním postižením, zejména na osoby 
se sluchovým postižením bez rozdílu doby vzniku sluchové vady. 

Sociálně aktivizační služby v sobě 
zahrnují činnosti, které podporují sa-
mostatnost a rozvíjí činorodost člověka. 
Tyto služby rovněž umožňují navázat 
nové vztahy a přátelství. SAS jsou po-
skytovány formou motivačních a vzdě-
lávacích aktivit bezplatně. Pomáhají 
aktivizovat a působí proti sociálnímu 
vyloučení, protože život v odloučení má 
za následek snížení schopnosti aktivně 
se podílet na „řízení“ svého života a to 
vede ke ztrátě životního smyslu, depre-
sím a dalším zdravotním komplikacím.

„Naše centrum pořádá mnoho aktivit, 
jako jsou tvořivé dílny, arteterapie, kte-
ré napomáhají rozvíjet nebo udržovat 
jemnou motoriku. Ten, kdo má o tuto 
aktivitu zájem může jednoduše přijít, a 
buď se může zapojit mezi nás, nebo ne. 
Potěšením je vlastnoručně vyrobená 
drobnost, kterou si může každý odnést 
domů. Další aktivitou našeho centra 
je kurz znakové řeči, společenské hry a 
další, jenž napomáhají trénovat paměť, 
ale i plní vzdělávací funkci. V neposled-
ní řadě pořádáme sluchový trénink v te-
rénu. Znamená to, že se realizují terénní 
vycházky a kulturní návštěvy, ze kterých 

si naši uživatelé odnášejí mnoho zážitků 
a je to příjemně strávený čas ve společ-
nosti,“ doplnila Mgr. Hanka Vlasáková, 
DiS., ředitelka JCZPS o.p.s., člen Aso-
ciace NNO Jihočeského kraje.        -red-
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pOradNa seNIOrůNáZOry, pOstřehy...
Dnes na téma 

F i n a n c o v á n í 
veřejných slu-
žeb, ekonomi-
ka NNO odpo-
vídá Ing. Mar-
tina Bedrycho-
vá, předsed-
kyně Asociace 
NNO České 
republiky: 

„ H l a v n í m 
problémem ne-
ziskových orga-

nizací ČR (a většiny veřejných služeb 
jako celku) je tedy nesystémové finan-
cování prostřednictvím státních nebo 
krajských dotací, které je v podstatě 
ohrožujícím faktorem jejich existence. 
Dotace jsou většinou jednoleté, proto-
že se řídí rozpočtovými pravidly, závisí 
na vývoji státního či krajského rozpočtu 
a subjektivně na složení politické repre-
zentace. Nejsou tedy výhradně odrazem 
potřebnosti, kvality a efektivity poskyto-
vaných služeb. Tzv. víceleté financová-
ní, které se u některých resortů či krajů 
deklaruje jako pokrok, je vždy jen pří-
slibem. Přináší s sebou navíc ještě další 
typ administrativy a do schválení roz-
počtu na další rok na ně nelze spoleh-
nout. Dotace tedy představují zastaralý, 
neefektivní a málo transparentní systém. 
Struktura žádostí včetně povinných pří-
loh se resort od resortu liší, ještě mar-
kantnější je tato situace u jednotlivých 
krajů. Liší se také pravidla hodnocení, 
termíny rozhodnutí a skutečného za-
slání finančních prostředků. Pravidla 
k podání žádostí jsou stále podrobněj-
ší, rozsahem mnohdy až 10x překra-
čují text samotné žádosti, navíc jsou 
obtížně srozumitelná či přímo matou-
cí. Dotace jsou administrativně velice  
náročné, mnohdy účelově nastave-
né a subjektivně ovlivnitelné, nikoliv 
však z vůle neziskového sektoru. Jejich 
udržování, neustálé „zdokonalování“ 
a možnost subjektivního přidělování 
prostředků prosazují výhradně úředníci, 
kteří vůbec neuvažují o odstranění to-
hoto neefektivního a složitého dotační-
ho financování veřejných služeb a jeho 
nahrazení financováním programovým 
(výkonovým). Došlo by nejen ke zlevně-
ní a zprůhlednění toků veřejných finan-
cí, ale také k úspoře mnoha pracovních 
míst na resortech, stejně jako na kraj-
ských samosprávách, čemuž se úředníci 
pochopitelně brání.“

Ing. Martina Bedrychová je také zpra-
covatelem studie Financování veřejných 
služeb

NOVá pOradNa Ve VlachOVě břeZí
VLACHOVO BŘEZÍ - Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory 

o. p. s. letos na jaře otevře Poradnu pro zdravotně postižené ve Vlachově Bře-
zí. Poradna bude sídlit na Náměstí Svobody 56 (v přízemí městského úřadu), 
bude financována z Evropských fondů v rámci výzvy MAS Šumavsko. 

Poradna bude fungovat dvakrát týdně, 
a to v úterý a ve čtvrtek. Ale bude mož-
né se objednat i na jiné dny. 

„Náplní našich aktivit je hlavně po-
moc v obtížných životních situacích 
nejen občanům se zdravotním postiže-
ním, ale i jejich blízkým, kteří se často 
dostanou na první pohled do neřešitel-
né situace, protože nemají dostatečné 
informace a podporu,“ řekla Mgr. Han-
ka Vlasáková, DiS., ředitelka JCZPS 
o.p.s., člen Asociace NNO Jihočeského 
kraje. 

Posláním odborného sociálního pora-
denství je poskytnout radu, informaci, 
pomoc a podporu uživatelům. Poraden-
ství se bude týkat například jak si za-
řídit a opatřit příspěvek na péči, dávky 
nebo průkazy pro osoby se zdravotním 
postižením, invalidní důchody, kom-
penzační pomůcky, ale také jak získat 
zaměstnávání, vzdělávání nebo bydlení 
lidí se zdravotním postižením a mnohá 
další. Dále pak lze tady získat informa-
ce o sociálních nebo zdravotních služ-
bách, kontakty na lékaře nebo poskyto-
vatele sociálních služeb.

Poradenství je určeno nejen občanům 
se zdravotním postižením, ale i jejich 
rodinám, formálním i neformálním pe-
čovatelům, kteří potřebují poradit či 
podpořit v jejich péči o zdravotně po-
stižené.

„Kromě poradenství budeme klien-
tům nabízet i další služby, například vy-
dávání Euroklíčů, na které mají zdra-

votně postižení nárok bezplatně. Bude-
me pořádat i workshopy zaměřené na 
pečovatele a rodiny osob se zdravotním 
postižením. Časem poradenství doplní-
me i o možnost půjčování kompenzač-
ních pomůcek (vozíky, postele, chodít-
ka, nástavce na WC, stoličky do vany 
atd.). Zatím mohou obyvatelé Vlachovo 
Březí a přilehlých obcí využívat služby 
poradny a půjčovny v Prachaticích. 
Na první pololetí také připravujeme ve 
Vlachově Březí vzdělávací workshopy 
pro osoby se zdravotním postižením, 
seniory nebo nepečující osoby. Odbor-
né sociální poradenství je poskytováno 
bezplatně,“ dodala Hanka Vlasáková.

Pokud budou mít obyvatelé zájem 
i o další aktivity, které by byly v silách 
týmu JCZPS, potom se mohou s dů-
věrou obrátit na ředitelku centra  Mgr. 
Hanka Vlasáková, DiS, a to na telefon-
ním čísle +420 721 001 422.          -red-
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síť prO rOdINu

prOsba: lOGOtyp
Všimli jsme si, že někteří naši čle-

nové stále používají staré logo asocia-
ce z roku 2010. Prosíme tedy všechny, 
aby si z webových stránek stáhli nové 
logo asociace, které platí už nejméně 
rok. Nové logo je jednodušší a lze vyu-
žívat nejen v černobílé verzi, ale i jako 
pérovka. Rok jsme to tolerovali, ale už 
nastala doba, kdy je to divné, když sami 
členové nevědí, že asociace má nové 
oficiální logo. Prosím, vyměňte ho všu-
de, i na svých webovkách.              -VV-

eurOKlíČe V JIhOČesKém KraJI
JIžNÍ ČECHY - Euroklíče pomáhají už více než čtvrt století ve vyspělých 

evropských zemí bez komplikací využívat veřejná sociální a technická kom-
penzační zařízení, například schodišťové plošiny osobám se sníženou schop-
ností pohybu, lidem trpícím nespecifických střevních onemocněním, močový-
mi dysfunkcemi, ale i rodičům dětí do tří let. 

Právě oni mají nárok získat zdarma 
Euroklíč. V Jihočeském kraji Euroklíče 
distribuuje Národní rada osob se zdra-
votním postižením České republiky 
a Jihočeské centrum pro zdravotně po-
stižené a seniory o. p. s. Pro osoby se 
zdravotním postižením se zde v roce 
2017 vydalo celkem 189 kusů Eu-
roklíčů, z toho 41 klíčů vydala NRZP 
a zbytek JCZPS. Největší zájem o klí-
če byl v Táboře, kde se vydalo 61 kusů. 
Dále se vydalo 27 kusů v Prachaticích, 
18 kusů v Českých Budějovicích, 15 
kusů v Jindřichově Hradci, po 11 ku-
sech v Písku a ve Strakonicích a 5 kusů 
v Českém Krumlově. 

V současné době je v Jihočeském kra-
ji osazeno 33 míst Eurozámkem, z toho 
nejhustěji osazená města jsou Prachatice 
s devíti zámky, Český Krumlov s šesti 
a České Budějovice s pěti. Komplet-
ní seznam osazených míst najdete na 
stránkách www.euroklic.cz.      -HVlas-

pOmOc pOstIžeNým

NOmINuJte sVé faVOrItKy žeNy Z ČesKOKrumlOVsKa
ČESKÝ KRUMLOV - Ještě do 28. února můžete zasílat své tipy na výji-

mečné ženy mezi námi z regionu Český Krumlov. Hledáme ženy, které kromě 
rodiny a práce zvládají ještě něco navíc. Znáte je? Nominujte je!

Kdo má být Žena Českokrumlovska? 
Žena z Českého Krumlova a okolí, 
která kromě své rodiny a práce zvládá 
i něco navíc – ať už v kultuře, vědě, pe-
dagogické či sociální činnosti, k veřej-
nosti či k jedinci – necháme to na vás! 
Kromě vítězky z minulého ročníku se 
mohou nominační ženy opakovat. Dru-

hý ročník Ženy Českokrumlovska se 
spustí 1. ledna 2018. Svůj tip napíšete 
do formuláře, který naleznete na www.
moda-fd.cz a na www.sitprorodinu.cz 
nebo na požádání zašleme zpět. Pište 
na hana.sustrova@sitprorodinu.cz. A na 
tento email zašlete i vyplněný formulář, 
a to až do 28. února 2018. 

V loňském, prvním, ročníku bylo no-
minováno šestnáct žen od osmnácti no-
minujících. Různorodost byla opravdu 
velká: Ženy kolem nás tvoří kulturní 
programy ve své obci, starají se o děti, 
seniory, cestovní ruch, přírodu či těší 
okolí svým vlídným slovem a osvětou. 
A kdo je nominoval? Rodič, dítě, souro-
zenec, manžel, známý, návštěvník, žák, 
přítel, spolupracovník…i zde byla vel-
ká různorodost a doufáme, že bude i ve 
druhém ročníku Ženy Českokrumlov-
ska. Do užší nominace pěti žen se dosta-
la Martina Bodláková, Jana Grammet-
bauerová, Jana Holcová, Jitka Luká-
čová a Alena Nováková. Výherkyní se 
stala Jana Holcová, která získala i nej-
více nominací. „Nejúžasnější na večeru 
bylo slyšet ty krásné nominační výroky, 
které na mou osobu zněly sálem. Moc 
za ně děkuji,“ dodala vítězka 1. ročníku 
Ženy Českokrumlovska, Jana Holcová. 

Letos nad výzvou převzal záštitu Dali-
bor Carda, starosta města Český Krum-
lov, který je i čestný porotce soutěže. 
Dále v porotě zasedá: Jitka Zikmun-
dová, radní města a patronka projektu 
MODA fashion day[s], Alena Švepešo-
vá, ředitelka ZUŠ Český Krumlov, Jan 
Palkovič, pedagog a zpěvák českokrum-
lovské kapely, Jiří Olšan, zámecký za-
hradník a Jana Holcová, vítězka 1. roč-
níku a výtvarná pedagožka. Tato porota 
vybere užší pětici nominovaných, které 
budou pozvány na slavnostní vyhlášení. 
To se uskuteční 24. března 2018 v Zá-
mecké jízdárně při každoroční výjimeč-
né akci MODA Fashion day[s] – mnoho 
podob krásy.

Bc Hana Šustrová, 
krajská koordinátorka Sítě pro 

rodinu v Jihočeském kraji
Tel.: 602 178 829, 

email: hana.sustrova@sitprorodinu.cz

Jízdárna hromadná...



břeZOVý lísteK
Nezapomínejme na poděkování od srdce malým odznáčkem bl

ČESKÁ REPUBLIKA - V úterý 13. února si připomeneme, kdy před pěti 
lety odešel Jan Šimáně - Galén (* 1. 10. 1924), otec myšlen Přátelství rozrůzně-
ných a Březových lístků. Galén odpočívá na Vinohradském hřbitově v Praze 
v blízkosti Jaroslava Foglara a prezidenta Václava Havla. 

V 50. a 60. minulého století, kdy byla 
v naší republice zakázána činnost skaut-
ských a podobných organizací. Přesto 
se řada nadšenců se sdružovala v mik-
rokolektivech. Příkladem byly třeba čte-
nářské kluby Mladého hlasatele, které 
doznaly velkého rozmachu v tzv. první 
republice a krátce po roce 1945. Potřeba 
oceňovat příkladnou činnost v takových 
klubech a společenstvích byla pociťo-
vána na jejich instruktážních srazech, 
výrazně na setkání malých kolektivů na 

přelomu června a července 1965 v Pra-
chovských skalách. Tam byla úspěšným 
frekventantům odborného kurzu vydá-
na dopisovatelská oprávnění pro dětské 
a mládežnické časopisy, v lednu roku 
1966 v Praze bylo poprvé uděleno pro 
činovníky malých kolektivů písemné 
ocenění „Přítel mikrokolektivu“, zatím 
bez symbolu březového lístku (dále jen 
BL). Ocenění pro širší okruh osob začali 
udělovatelé vystavovat později, stále jen 
v podobě skrytě vypisovaných „dekre-

tů“ - udělovacích listů na papíru, kůži, 
březové kůře či sušeném březovém líst-
ku. Na oceněních se objevoval stále čas-
těji symbol BL, podporoval to i název 
neoficiálního neveřejného občasníku 
„Březová kůra“. Oceňování vzorných 
činovníků a členů malých kolektivů se 
rozrostlo takovou měrou, že bylo nut-
no dohodnout jeho odstupňování, a tak 
vznikly stupně 1 až 9, následně olymp-
ská řada zlatý, stříbrný a bronzový. 

Malé barevné odznáčky Březového 
lístku všech stupňů jsou všude na světě, 
nejvíce však v České a Slovenské re-
publice. Jsou symbolem poděkování od 
srdce hlavně lidem, kteří  dlouhodobě 
pracují s dětmi a mládeží. Je to oceňo-
vání zespoda, nejde o nějaký řád nebo 
vyznamenání papalášů, stran a vládců, 
ale lidí kolem nás, kteří rozšiřují Přátel-
ství rozrůzněných. 

Více na http://brezovylistek.cz.                                     
-riki-

„Jsem rád, že 
Bůh tomu chtěl, 
abychom spo-
lu prožili mnoho 
krásných chvil, na 
které nikdy neza-
pomenu. Nikdy ne-
zapomenu na mo-
menty, když jsme 
spolu tvořili různé 
strategie a taktiky 
popularizace Bře-

zových lístků, 5pé…. Jsem rád, že 
jsem mohl tak dlouhou dobu stát po 
jeho boku v šíření myšlenek Přátel-
ství rozrůzněných,“ vyznává se Jiří 
Riki Řeháček (8), který od devadesá-
tých let byl jeden z nejbližších přátel 
Jana Šimáněho - Galéna.
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NabídKy

mládež

Naše kancelář se stále snaží získávat pro vás další dotační příležitosti, 
semináře apod., kterých jste si možná sami nevšimli nebo jste neměli čas 
je vyhledávat. Vzhledem k tomu, že většina nabídek, i když pěkných a ak-

tuálních, jsou zcela komerční, a tak za velké peníze. Ale na ty klasická neziskovka fakt nemá. My se snažíme 
o nabídky, kde od nás nechtějí nehorázné finanční prostředky, vyhledáváme jen to, co je za rozumnou nebo symbolic-
kou cenu nebo zcela zdarma. Nechceme se chlubit cizím peřím, a tak necháváme kontakty přímo u nabídek. Je to tak 
jednodušší a rychlejší pro komunikaci s organizátorem. 

seminář IROp - eNerGetIcKá úspOra bydleNí
Zveme Vás na seminář věnovaný aktuálním výzvě Integrovaný regionální operační program (IROP) 

v programovém období 2014-2020 se zaměřením na energetické úspory.
Datum konání:15. 2. 2018, 10 - 13 hodin.
Místo konání: Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2
Eurocentrum České Budějovice ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR Vás srdečně zvou 

na Seminář pro žadatele a příjemce k 78. výzvě Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení – Ener-
getické úspory v bytových domech III. Tato nová výzva přináší celkem 3,5 mld. Kč z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj (EFRR) na zateplování, výměnu oken a dveří nebo výměnu zdroje tepla pro bytové 
domy mimo Prahu. Jedná se o průběžnou výzvu s termínem předkládání žádostí do 29. 11. 2019.

Pro další informace a přihlášení se na seminář kontaktujte Ing. Pavlu Slípkovou, tel.: 731 681 631,  
e-mail: pavla.slipkova@mmr.cz. Na seminář se prosím registrujte předem, a to do 12. února 2017.

seminář - sVObOdNý stát baVOrsKO 
Krajský úřad Jihočeského kraje pořádá seminář pro žadatele v rámci Progra-

mu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 
2014-2020, který se uskuteční dne 5. 2. 2018 od 9 hodin v Sále Zastupitelstva 
(č.  veří 2010) na Krajském úřadě Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 
v Českých Budějovicích. Na semináři budou žadatelům spolu s aktuálními infor-
macemi o programu poskytnuty rovněž informace o nejčastějších problémech a ne-
dostatcích při předkládání projektových žádostí prostřednictvím systému eMS.

Datum konání: 5. 2. 2018 od 9 hodin
Program: I. Úvod II. Informace o Programu přeshraniční spolupráce Česká re-

publika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 III. Předkládání projekto-
vých žádostí prostřednictvím elektronického monitorovacího systému (eMS) – nejčastější problémy a nedostatky IV. Diskuze 
a prostor pro dotazy

Účast na semináři je bezplatná, vzhledem k omezené kapacitě sálu je však nutné se předem přihlásit, a to nejpozději do 31. 1. 
2018 e-mailem: hrodejova@ kraj-jihocesky.cz nebo majerovak@kraj-jihocesky.cz, případně telefonicky -  386 720 215 nebo 
386 720 384. Více informací www.kraj-jihocesky.cz.

Rok 2017 prostřednictvím CPDM Český Krumlov ve spolupráci s jejich zahraničními partnery přinesl pro mladé lidi 
z českokrumlovského regionu řadu příležitostí. Loni CPDM uspořádalo  dva mezinárodní projekty mládeže v České repub-
lice, a to projekt Přeshraniční spolupráce mládeže, který se konal na Zátoni a zúčastnilo se ho 21 účastníků ve věku od 13 
do 20 let ze Slovenska, Slovinska, Česka a Turecka. Druhým byl  Inclusion Mixer – Step 2, který se konal na Zátoni, Čes-
kém Krumlově a v  Českých Budějovicích. Byl zaměřen do sociální oblasti. Běžný život nevidomého, neslyšícího či různým 
způsobem nemohoucího si v rámci tohoto projektu vyzkoušelo 21 účastníků ze Slovenska, Slovinska, Lotyšska, Maďarska,  
Makedonie a České republiky.                 -red-
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dOtace
DOTAČNÍ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE 
PODPORA SLUžEB NEDEFINOVANÝCH V ZÁKONĚ Č. 108/2016 SB., 

O sOcIálNích službách - 1. výzva pro rok 2018.
Jedná se o dotační program neinvestičního charakteru. 

OPATŘENÍ PROGRAMU 
Opatření č. 1 - Podpora dobrovol-

nické činnosti a mezigenerační spolu-
práce v pobytových zařízeních sociál-
ních služeb. 

Opatření č. 2 - Podpora svépo-
mocných aktivit/programů zdravotně 
postižených, seniorů a sdružení paci-
entů, včetně procesu integrace těchto 
osob. 

Opatření č. 3 - Podpora procesu 
integrace osob v nepříznivé sociální 
situaci. 

Opatření č. 4 - Půjčovna kompen-
začních a dalších pomůcek na podpo-
ru péče o občany v přirozeném sociál-
ním prostředí.

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ 
PRO OPATŘENÍ Č. 1, 2, 3: 
- obce, svazky obcí, 
- organizace zřizované obcemi či Ji-

hočeským krajem, 

- obecně prospěšné společnosti 
zřízené podle zákona č. 248/1995 
Sb., o obecně prospěšných společ-
nostech a o změně a doplnění ně-
kterých zákonů, působící na území 
Jihočeského kraje, 

- církevní právnické osoby, 
-  veřejné vysoké školy, 
- fyzické a právnické osoby půso-

bící na území Jihočeského kraje. 
Oprávnění žadatelé pro opatření 

č. 4: poskytovatelé sociálních služeb 
registrovaní pro následující druhy so-
ciálních služeb: domovy pro seniory, 
odlehčovací služby. Výše uvedené so-
ciální služby musí splňovat podmínku 
vydání registrace pro daný druh so-
ciální služby Krajským úřadem Jiho-
českého kraje. 

Termín pro podávání žádostí od 
12. 2. 2018 do 23. 2. 2018 do 12 hod.

Více informací 
www.kraj-jihocesky.cz.

PODPORA 

pOradeNsKých 
ceNter prO seNIOry 
V JIHOČESKÉM KRAJI 
- 1. výzva pro rok 2018
PROGRAM JE NEINVESTIČ-

NÍHO CHARAKTERU. DOTAČ-
NÍ PROGRAM NEMÁ OPATŘE-
ní. 

Oprávnění žadatelé o dotaci 
- obce a svazky obcí Jihočeského 

kraje, 
- nestátní neziskové organiza-

ce, pracující se seniory a osobami 
staršími 55 let, působící na území 
Jihočeského kraje, obecně pro-
spěšné společnosti zřízené podle 
zákona č. 248/1995 Sb., o obec-
ně prospěšných společnostech a o 
změně a doplnění některých záko-
nů, které poskytují pro seniorské 
služby a působí na území Jihočes-
kého kraje, církevní právnické 
osoby pracující se seniory a osoba-
mi staršími 55 let, působící na úze-
mí Jihočeského kraje, 

- fyzické a právnické osoby, pra-
cující se seniory a osobami starší-
mi 55 let, působící na území Jiho-
českého kraje. 

Termín pro podávání žádostí - 
zahájení příjmu žádostí od 12. 2. 
2018, ukončení příjmu žádostí do 
23. 2. 2018 do 12 hod.

Více informací 
www.kraj-jihocesky.cz.

PODPORA ROZVOJE 

sOcIálNích služeb - 1. výzva pro rok 2018
Jedná se o dotační program neinvestičního charakteru.
OPATŘENÍ PROGRAMU 
Opatření 1: Podpora dostupnosti so-

ciální služby „pečovatelská služba“ na 
území správního obvodu obce s rozší-
řenou působností (ORP) Písek. 

Opatření 2: Zajištění dostupnosti 
sociální služby „chráněné bydlení“ na 
území obce s rozšířenou působností 
(ORP) Dačice pro osoby se zdravot-
ním postižením. 

Opatření 3: Zajištění dostupnosti 
sociální služby „odlehčovací služby“ 
(pobytová forma) na území obce s roz-
šířenou působností (ORP) Soběslav 
a Tábor pro osoby se zdravotním po-
stižením. 

Opatření 4: Zajištění dostupnosti 
sociální služby „odborné sociální pora-
denství“ (ambulantní forma) na území 
správního obvodu obce s rozšířenou 
působností (ORP) Soběslav a Dačice. 

Opatření 5: Podpora dostupnosti 
sociální služby „odlehčovací služby“ 
(terénní forma) na území správního 
obvodu obce s rozšířenou působností 
(ORP) Dačice.

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ 
O DOTACI 
Žadatel, který v rámci tohoto pro-

gramu předkládá projekt je povinen 
nejpozději při podpisu smlouvy dolo-
žit oprávnění dle § 78 a § 79 zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů, k posky-
tování druhu sociální služby (rozhod-
nutí o registraci) definované v opat-
řeních programu, na který žádá. Pod-
mínkou je, že sociální služba je posky-
tována občanům Jihočeského kraje.

OPRÁVNĚNÝMI ŽADATELI: 
- obce, svazky obcí, 
- organizace zřizované obcemi, 
- nestátní neziskové organizace 
- evidovaná právnická osoba círk-

ve a náboženské společnosti, 
- fyzické a právnické osoby.
Termín pro podávání žádostí - 

zahájení příjmu žádostí od 12. 2. 
2018, ukončení příjmu žádostí do 
23. 2. 2018 do 12 hod.

Více informací 
www.kraj-jihocesky.cz.

PODPORA ČINNOSTI 

ZaříZeNí peČuJící 
O ZVířata 

- 1. výzva pro rok 2018
Jedná se o neinvestiční dotační 

program. Dotační program nemá 
opatření.

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ 
Základní podmínkou je působ-

nost žadatele na území Jihočeského 
kraje. Žadatelé o dotaci musí svůj 
záměr realizovat na území Jihočes-
kého kraje. 

Jsou to spolky, nadace, zájmová 
sdružení, podnikající fyzické oso-
by, města a obce (jako zřizovatel či 
provozovatel útulku). 

Termín pro podávání žádostí - 
zahájení příjmu žádostí od 12. 2. 
2018, ukončení příjmu žádostí do 
23. 2. 2018 do 12 hod.

Více informací 
www.kraj-jihocesky.cz.
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dOtace
PODPORA cestOVNíhO ruchu - 1. výzva pro rok 2018.

PODPORA 

sOcIálNě 
ZdraVOtNích 

aKtIVIt 
- 1. výzva pro rok 2018
Jedná se o dotační program nein-

vestičního charakteru. Program není 
dělený na opatření.

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ 
O DOTACI
- obce, svazky obcí, organizace 

zřizované obcemi či Jihočeským kra-
jem, 

- nestátní neziskové organiza-
ce působící na území Jihočeského 
kraje, 

- církevní právnické osoby, ve-
řejné vysoké školy, 

- fyzické a právnické osoby pů-
sobící na území Jihočeského kraje. 

Termín pro podávání žádostí - 
zahájení příjmu žádostí od 12. 2. 
2018, ukončení příjmu žádostí do 
23. 2. 2018 do 12 hod.

Více informací 
www.kraj-jihocesky.cz.

PODPORA 

spOrtOVNí ČINNOstI dětí a mládeže 
a VýKONNOstNíhO spOrtu  - 1. výzva pro rok 2018.

Program je neinvestičního charakteru. 
OPATŘENÍ PROGRAMU 
Opatření č. 1: Podpora sportovní 

činnosti dětí a mládeže v klubech a od-
dílech Jihočeského kraje 

Opatření č. 2: Podpora výkonnostní-
ho sportu dospělých – kolektivní sporty 

Opatření č. 3: Podpora výkonnost-
ního sportu dospělých – individuální 
sporty

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ
O DOTACI V OPATŘENÍ Č. 1 
Právnické osoby se sídlem a působ-

ností na území Jihočeského kraje, kte-
ré mají jako jednu z hlavních činností 
provozování sportovních a tělovýchov-
ných činností a organizují sportovní 
činnost dětí a mládeže s touto právní 
subjektivitou: 

- spolek podle zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, 

- ústav podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, 

- obecně prospěšná společnost zří-
zená podle zákona č. 248/1995 Sb. 

Krajský sportovní svaz je oprávně-
ným žadatelem pouze v případě, že 
předmětem žádosti o dotaci je systémo-
vý projekt zaměřený na výchovu talen-
tované mládeže. 

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ 
O DOTACI V OPATŘENÍ Č. 2 
Právnické osoby se sídlem nebo ma-

joritní působností v oblasti sportu a tě-
lovýchovy na území Jihočeského kraje, 

jejichž družstvo reprezentuje Jiho-
český kraj a splňuje podmínku účasti 
v první nebo druhé nejvyšší celore-
publikové soutěži v kategorii dospě-
lých.

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ 
O DOTACI V OPATŘENÍ Č. 3 
Právnické osoby se sídlem nebo 

majoritní působností v oblasti sportu 
a tělovýchovy na území Jihočeského 
kraje, jejichž členy tvoří individuální 
sportovci reprezentující Jihočeský kraj 
v následujících individuálních spor-
tech:

- sporty zařazené do programu 
Olympijských či Paralympijských her. 
Jedná se i o sporty, které jsou nově za-
řazeny na programu LOH 2020 v To-
kiu. 

- sporty uznané Českým nebo Me-
zinárodním olympijským výborem, 
které v současné době nejsou zařaze-
ny do programu Olympijských/Para-
lympijských her, ale mají mezinárodní 
význam a pozitivní vliv na propagaci 
sportu – např. orientační sporty. Rele-
vantnost konkrétních žádostí v těchto 
sportech bude posuzována komisí. 

Termín pro podávání žádostí - za-
hájení příjmu žádostí od 12. 2. 2018, 
ukončení příjmu žádostí do 23. 2. 
2018 do 12 hod.

Více informací 
www.kraj-jihocesky.cz.

OPATŘENÍ PROGRAMU 
Opatření č. 1 – Produkty cestov-

ního ruchu, marketing cestovního 
ruchu a tematického roku – projek-
ty neinvestičního charakteru 

Opatření č. 2 – Vybavení infor-
mačních center – projekty neinves-
tičního charakteru 

Opatření č. 3 – Podpora činnosti 
a provozu destinačních manage-
mentů – projekty neinvestičního 
charakteru 

Opatření č. 4 - Podpora budová-
ní infrastruktury cestovního ruchu 
v Jihočeském kraji – projekty in-
vestičního/neinvestičního charak-
teru 

Opatření č. 5 - Start-up projekty 
– projekty neinvestičního charakte-
ru

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ 
O DOTACI
OPATŘENÍ Č. 1, 2, 4: 
- obce a svazky obcí Jihočeského 

kraje, 
- fyzické a právnické osoby pod-

nikající - působící především v ob-
lasti cestovního ruchu i se sídlem 

mimo Jčk, avšak s realizací projektu v 
Jihočeském kraji (např. společnosti s ru-
čením omezeným, družstva), 

- právnické osoby, které nebyly za-
loženy nebo zřízeny za účelem pod-
nikání - působící především v oblasti 
cestovního ruchu i se sídlem mimo 
Jčk, avšak s realizací projektu v Jiho-
českém kraji (např. obecně prospěš-
né společnosti, církve a náboženské 
společnosti, nadace a nadační fondy, 
spolky, ústavy), 

- organizace zřizované krajem, obce-
mi či státem. 

OPATŘENÍ Č. 3: 
- destinační společnosti certifikova-

né Jihočeskou centrálou cestovního 
ruchu 

OPATŘENÍ Č. 5: 
- fyzické osoby zahajující podnika-

telskou činnost nebo OSVČ a práv-
nické osoby podnikající maximálně 
2 roky v oblasti cestovního ruchu i 
se sídlem mimo Jčk, avšak s realizací 
projektu v Jihočeském kraji. 

Termín pro podávání žádostí - 
zahájení příjmu žádostí od 12. 2. 
2018, ukončení příjmu žádostí do 
23. 2. 2018 do 12 hod.

Více informací www.kraj-jihocesky.cz.
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dětI a mládež
NeZapOmeNeme

V pondělí 23. ledna jsme si připo-
mněli, že před 19 lety odešel Jaroslav 
Foglar - Jestřáb. 

Nelhal, nes-
nížil se k pod-
losti, držel dané 
slovo. Etické 
principy, které 
Jaroslav Foglar 
p r o s t ř e d n i c -
tvím svých knih 
vštěpoval tolika 
generací ma-
lých i velkých 
čtenářů. Do ve-

řejného prostoru se po dlouhém období 
umlčování vrátily až po sametové revo-
luci 1989. Ty nádherné knihy..., Rychlé 
šípy, ježek v kleci...

modrý život
Zkuste to alespoň jeden měsíc žít 

Modrým životem a snažte se mít více 
modrých než bílých políček!

Děkujeme ti Jestřábe, že jsi nás vedl celé dětství... Právě proto uveřejňujeme tabulku Můj modrý život, který si okopírujte, dě-
tem a i těm starším vysvětlete a zaveďte ve vašem okolí. Vzpomínejme na naše mládí, když jsme vyplňovali svůj Modrý život.....

Inspirujte se Láďou Vilemínem, 
ušlechtilým chlapcem z knihy PŘÍ-
STAV VOLÁ od Jaroslava Foglara. 
Ten své každodenní chování postavil na

tzv. Modrém živote, souboru několika 
jednoduchých pravidel. Dodržování

pravidel si pečlivě zaznamenával. Vy-
dejte se v jeho stopách!

LÁDOVY POKYNY 
PRO KAžDÝ DEN:
a) Ráno budeš důkladně cvičit nejmé-

ně čtvrt hodiny.
b) Ráno a večer si pořádně vyčistíš zuby.
c) Umyješ se celý studenou vodou.
d) Nepromluvíš během dne ani jedno 

hrubé nebo dokonce neslušné slovo.

e) Neuděláš nic nečestného: nebudeš 
lhát, nikoho neošidíš, neurazíš, nikomu 
ani slovem neublížíš, nepoškodíš žádný 
majetek, ať veřejný nebo osobní.

f) Každý den vykonáš aspoň jeden, byť 
třeba nepatrný, dobrý skutek.

g) Každý den se pokusíš prožít něco 
radostného – přečteš si kousek nějaké 
knížky, příjemně se pobavíš s dobrý-
mi kamarády, dozvíš se nějakou dobrou 
zprávu, někdo o tobě řekne něco hezkého, 
ve škole dostaneš pěknou známku, pro-
žiješ báječnou výpravu nebo schůzku se 
svým klubem nebo oddílem, klubem nebo 
jiným mikrokolektivem.

-riki-
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dětI a mládež

O Memoriálu Jana Tleskače infor-
movala TV Barrandov 23. ledna 2018 
v hlavní zpravodajské relaci. Mistrov-
ství ve vyjímání ježka z klece proběhlo 
22. ledna v Základní škole Libčická 10, 
Praha 8 v rámci oslav 80 let Rychlých 
šípů. Tuto akci uspořádalo Sdružení 
přátel Jaroslava Foglara, které soutěž 
pořádá pravidelně od roku 2001.

Rychlé šípy znají nejen ti nejmenší, 
ale i ti starší i nejstarší. O ježkovi v kleci 
si mnozí myslí, že je to český vynález, 
ale pravda je, že asi vznikl v Americe.

Na soutěži ho někteří vyndali za dvě 
sekundy....                                      -red-

mystický 
ježek v kleci

semINářdětI a mládež

Gdpr v praxi
Cílem semináře je seznámit jeho 

účastníky s pokrokem při řešení pro-
blematiky zpracování osobních údajů 
v podmínkách nové evropské regula-
ce, kterou představuje Obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů č. 679/2016 
(GDPR) a Směrnice č. 680/2016.

OBSAH:
* Základní právní rámec oblasti 

ochrany osobních údajů v EU.
* Výklad připravované novelizace zá-

kona č. 101/2000 Sb., o ochraně osob-
ních údajů a o změně některých zákonů, 
ve světle probíhajících změn právních 
podmínek pro zpracování osobních dat.

* Výklad základních podmínek pro 
zpracování osobních údajů v návaznosti 
na zvláštní právní přepisy a jejich nove-
lizaci ve vazbě na Obecné nařízení nebo 
Směrnici 680/2016 a aktuální judikatu-
ru v této oblasti.

* Praktické příklady řešení častých 
otázek týkajících se povinností správce 
nebo zpracovatele při zpracování osob-
ních údajů (právo na ochranu osobních 
údajů ve vztahu k právu na informace; 
používání sledovacích systémů; apliko-
vatelné právo při přenosu dat do jiných 
států apod.).

* Diskuse, odpovědi na dotazy účast-
níků.

LEKTOR:
Petr Mikovič je konzultant systémů 

management kvality, environmentál-
ního managementu a systémů ochrany 
a bezpečnosti zdraví při práci. Je exter-
ním auditorem TÜV SÜD Czech s.r.o.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ:
12. března 2018, 9.30 – 13.30 hod.
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:
26. 2. 2018
Učebna AIVD ČR, 
Karlovo nám 14/292, Praha 2
Cena:
2.000 Kč
členové AIVD ČR zdarma
Informace k přihlašování:
Na akci se přihlašujte do výhradně na 

webu http://www.aivd.cz/cz/akce/
-red-

bude dobrovolnictví zase IN?
Letní tábory jsou sice dávno za námi a běžný od-

dílový rok je v plném proudu. Pravidelné schůzky 
a další akce, které budou tisícům dobrovolných ve-
doucích zabírat téměř veškerý volný čas. Zastavi-
li jsme se nad touto myšlenkou - otázkou s Janem 
Burdou - Tatankou, předsedou správní rady Ga-
lénova nadačního fondu a členem představenstva 
ČRDM, zástupce Komory krajských rad a zástupce 
ICM Třebíč i Občanského sdružení Kadet.

Často, ale začátkem školního roku 
vždy, přemýšlím o smysluplnosti naší 
dobrovolné práce. Bereme si dovolenou, 
utrácíme peníze, věnujeme většinu volné-
ho času… A na druhou stranu málo, kdo 
chápe, že to vše skutečně děláme dob-
rovolně a hlavně zadarmo – často jsme 
rádi, že nám někdo zaplatí třeba náklady 
na cestu nebo svačinu. Často vzpomínám 
na jedny rodiče, kteří se na konci tábora 
divili, když jsem řekl, že mi končí dovole-
ná a druhý den jdu zase do práce.

Proč to tedy vlastně děláme? Jak kdo. 
Někdo proto, že mám kolem sebe partu 
podobně “postižených” vrstevníků. Ně-
kdo pro ty rozzářené dětské oči, které 
jsou většinou odměnou nám všem. Někdo 
chce prostě jen pomáhat a být užitečný.

Dosah práce s dětmi a mládeží ve vol-
ném čase je ale mnohem hlubší.

Je nezbytné, aby výchova dětí stála na 
třech nohách. Ty nohy jsou rodina, škola 
a volný čas. Pokud jedna z nohou chybí, 
chybí něco i zdravému rozvoji dítěte. Je 
nesmírná odpovědnost starat se o důle-
žitou součást výchovy dítěte. Výchova 
sama o sobě je obtížná. Její výsledky ne-
jsou rozhodně vidět za týden ani za rok. 
Zjistit, jak dobře hraje někdo na klavír, 
kolik dá gólů, jaký namaluje obraz… 
To všechno jde. Změřte ale, jak někomu 
pomůžete na jeho cestě životem. To se 
projeví až za mnoho let. Největší odmě-
nou pro nás nakonec není uznání party 
kamarádů, ani ty rozzářené dětské oči. 
Největší odměnou je to, když svoje oddí-
lové děti vidíte po letech a můžete si říct, 
že jsou to slušní a poctiví lidé. Když po 
letech potkáte rodiče svého oddílového 
dítěte a dozvíte se, že na oddílová léta 
vzpomínají a že mu to hodně dalo. To 
je něco! To jsou ty chvíle, pro které se 
vyplatí investovat. To jsou chvíle, které 
jsou naprosto neocenitelné.

Správné využití volného času je pro vý-
chovu dětí zásadní. Stále více lidí si to 
uvědomuje a dokáže ocenit dobrovolnic-
kou práci v neziskovkách. Stále více lidí 
si uvědomuje, že si s dětmi jen nehrajeme 
a nechodíme na výlety. Jsem přesvědčen 

o tom, že “dobrovolničit” s dětmi ve vol-
né čase je hodně těžké poslání. Zároveň 
jsem přesvědčen, že být dobrovolníkem 
bude in, a že se dočkáme uznání a po-
chopení od široké veřejnosti a ne jen 
mezi sebou.

Díky všem, kdo se dobrovolnicky věnu-
jete práci s dětmi. Věřte, že to má smysl 
a vydržte.                                           -red-
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NeZapOmeň pOděKOVat

Nejen občanský život, ale i neziskový sektor je o tom být 
ochoten přiložit ruku k dílu pro společné dobro. Cena Gra-
tias Tibi (=Děkuji Tobě) oceňuje mladé lidi, kterým není svět 
kolem nás lhostejný a snaží se ho nejrůznějšími aktivitami 
obohatit. Pokud Vás napadá z řad neziskového sektoru ně-
kdo, kdo by za svoji aktivitu měl být nominován, můžete tak 
učinit. Na Cenu Gratias Tibi 2018 je možné od 1. ledna do 

28. února 2018 nominovat jednotlivce či skupiny mladých lidí (např. skautské 
a sportovní oddíly, celé třídy, neformální skupiny aj.) za jejich projekty, poči-
ny či aktivity, které proběhly od 1. dubna 2017 do 28. února 2018. Nominovat 
můžete samozřejmě také sami sebe.

NOmINuJte Na ceNu GratIas tIbI 2018

Cena Gratias Tibi je udělována ve 
třech hlavních kategoriích (ZŠ, SŠ, do 
30 let). Projekty, které na základě vý-
běru poroty postoupí, jsou zařazeny do 
veřejného hlasování o Cenu České te-
levize. V roce 2018 je také udělována 
Cena Nadace O2 za přínos ve vzdělá-
vání, která je určena projektům, které 
napomáhají rozvoji netradičních forem 
a oblastí vzdělávání.

Více o pravidlech Ceny: ZABERE 
VÁM TO JEN PÁR MINUT

Nominační formulář je rozdělen do tří 

kroků. Informace, které uvedete v prv-
ním kroku, budou veřejně dostupné 
v sekci Nominované projekty. Další 
uvedené informace a kontaktní údaje 
pak slouží pouze, jako podklad pro roz-
hodování poroty a nebudou zveřejněny. 
Snažte se být co nejvíc konkrétní. Čím 
více informací o svém projektu napí-
šete, tím lépe ho bude porota schopná 
posoudit.

Nominovat můžete na stránkách 
http://www.gratiastibi.cz/cs/nominujte.    

-riki-

KONfereNce apss ČrVýZVa

Srdečně vás zveme 
na konferenci na téma 
Ochrana práv dětí, jež 
proběhne 6. března 
v prostorách Kancelá-
ře veřejného ochránce 

práv (Údolní 39, Brno). Konference 
bude pojednávat např. o stavu pěstoun-
ské péče v ČR a záměrech do budoucna, 
právech dětí v soudním řízení či speci-
fikách práv dětí se zdravotním postiže-
ním. Hlásit se můžete na www.apsscr.
cz v menu Konference & Kongresy & 
Semináře nebo přímo zde: http://www.
apsscr.cz/…/ko…/planovane-konferen-
ce-a-kongresy/…    -red-

Ochrana práv dětí

VZděláVáNí

Právě vyšlo první číslo Sociálních 
služeb tohoto roku se věnuje i zaměst-
návání cizinců od Martina Stolína, který 
také vysvětluje, kdo je vlastně cizinec 
pro účely zaměstnání a také nejčastěj-
ší způsob zaměstnání. Čtvrtým dílem 
pokračuje seriál Martina Peška o sebe-
vraždě a sebevražedném jednání kli-
enta, tentokrát s podnázvem Specifika 
v prožívání pozůstalých. Dále v čísle 
najdete informace o elektronických re-
ceptech, rozhovor s držitelem plakety 
v anketě Národní cena sociálních slu-
žeb – Pečovatel/ka roku 2017 Zbyňkem 
Prným nebo anketu na téma Lékař za-
městnancem pobytového zařízení soci-
álních služeb.                                  -red-

OsObNOst NeZIsKOVéhO seKtOru
ČESKÁ REPUBLIKA - Osobností nevládního sektoru 2017 v České repub-

lice se stala Mgr. Tereza Kvapil Pokorná, DiS. 
Nezávislá komise vybírala z deseti 

finalistů z celé České republiky. Už na-
stal čas, abychom se všichni zamysleli 
a také letos navrhli někoho z Jihočeské-
ho kraje. Bližší informace uveřejníme 

po letošním vyhlášení Osobnosti nezis-
kového sektoru 2018, a to nejen v Ob-
časníku, ale také na našich webových 
stránkách a v informacích pro členy. 

Věřím, že letos konečně někoho bude-
me nominovat.     -riki-
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pOděKOVáNí

rádIO O NeZIsKOVKách

Vážení přátelé, v úterý 23. ledna 2018 se podařilo získat podstatnou finanční 
částku na dopravu humanitární pomoci lidem, kteří žijí v oblasti bojů v zóně ATO 
na východě Ukrajiny. Začali jsme pracovat na přípravě cesty. Vyřízení všech do-
kumentů chvilku potrvá, ale nyní můžu slíbit, že odjedeme v průběhu února. 

Děkuji všem, kteří pomohli finančně i materiálně. Děkuji dětem ze základních 
škol v Jihočeském kraji, které připravily dárky pro děti, které chodí do školy v zóně 
ATO. Povedlo se - bude to již čtvrtá cesta a věřím, že nebude poslední. 

Petr Oliva a tým Humanitární pomoc Ukrajině,z.s.

Pořad Rádia APPLAUS, který po-
stupně představuje práci jednotlivých 
nevládních neziskových organizací 
v České republice. 

Vysílá se každé pondělí od 20 hodin 
a za mikrofonem je Lenka Roštoková.

Jak naladit: mms://87.236.197.69/ra-
dioapplaus nebo na http://static.abra-
dio.cz/player/159/690/                    -red-

NeZIsKOVKy 
V éteru

ZaJímaVOstI

Znáte svoje lidi?
Za každou aktivitou neziskové organizace hledej člověka – tak by se dalo 

shrnout to nejdůležitější na cestě k úspěšné neziskové organizaci. Bez lidí a 
řádné péče o ně totiž nikdy stabilní organizaci nepostavíte. Víte, kdo jsou vaši 
lidé a co pro ně můžete udělat ještě dnes?

Zapojte správní a dozorčí orgány
Každá nezisková organizace má své 

správní a dozorčí orgány. Přemýšlejte o 
tom, jak vám tito lidé mohou svou ex-
pertízou pomoci k růstu organizace a je-
jímu rozvoji. Působí ve svých firmách? 
Otevřete si s nimi cestu k firemním dár-
cům. Využijte pro-bono expertízy jejich 
kolegů, od marketingu, přes finanční ří-
zení, až po právo. Přemýšlejte společně 
nad aktivitami nad rámec povinností ze 
stanov – oddanější dobrovolníky nena-
jdete, využijte této příležitosti pro orga-
nizaci.

Investuje do týmu maximum
Vaši lidé jsou základ. Kolik ale inves-

tujete do jejich motivace, růstu, rozvoje 
a také odpočinku? Odchod zkušených 
lidí a jejich nahrazování novými není 
jen o ztrátě know-how, ale také o nutné 
investici do nalezení a zapojení jejich 
nástupců. Investujte do lidí! Do jejich 
osobního rozvoje, do posílení jejich role 
v organizaci. Podporujte jejich inovativ-
nost a motivaci, ptejte se jich na názor, 
naslouchejte jim. Nechte je růst s orga-

nizací a organizaci s nimi.
Najděte si své dobrovolníky
Dobrovolníci nejsou zadarmo! Dáva-

jí vám svůj čas, vy do nich na oplátku 
musíte investovat své kapacity, případ-
ně i finanční prostředky. Ty se vám 
ale mnohonásobně vrátí při kvalitním 
managementu a dobrovolnické strate-
gii. Řeč není jen o manuálním dobro-
volnictví, ale i o krátkodobém a dlou-
hodobém expertním dobrovolnictví, 
českých i zahraničních stážích. Je ka-
pacita vašeho týmu nedostatečná? Roz-
hlédněte se kolem sebe - lidé vám rádi 
dají svůj čas, když je dokážete oslovit! 
Buďte vždy připraveni s nabídkou, mu-
síte vědět, co potřebujete.

Budujte silné vztahy s podporova-
teli

Nezáleží na tom, jestli vás podporují 
individuální malí dárci, velcí individu-
ální donoři, nebo instituce – základem 
úspěchu je umět si s nimi vybudovat 
kvalitní dlouhodobé vztahy. Být trans-
parentní, otevření, proaktivní. Jedině 
tak dosáhne vaše organizace na stabilní 
finanční zázemí, se kterým už dokáže 
překonat ledajaké krize.

Libor Marek, 
Nadace Neziskovky.cz

Tipy redakce na dobrovolníky:
* Dobrovolník.cz 
* Easytask.cz
* navolnenoze.cz.
* Neziskovky.cz
* cpdm.cz
* krebul.cz/dobrovolnicke-centrum
* jczps.webnode.cz/dobrovolnictvi
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