občasník
www.annojck.cz

PRO ČLENY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH organizací jihočeského kraje,
jaro - léto 2018 kteří propagují a naplňují přátelství rozrůzněných
ZDARMA * Asociace NNO JČK byla založená v roce 2010 * IV. ročník * Ze života ANNO JČK a anno ČR *

krátce

* V minulém čísle jsme se hodně věnovali našemu setkání v Českých Budějovicích
a hlavně novému zákonu o ochraně osobních
dat - ke stažení na stránkách http://annojck.cz
* HOBBY 2018 - Sdružení Jihočeských
Celiaků z. s. zve všechny na výstavu Hobby,
kde poradí v oblasti bezlepkové diety... Stačí
je navštívit v sobotu 12. května od 14 do 17
hodin na českobudějovickém výstavišti.
* ČEKAJÍ NÁS PERSONÁLNÍ ZMĚNY:
Z pracovních důvodů požádal o odstoupení
z výboru asociace místopředseda Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS. - Krebul Prachatice.
Z osobních i pracovních důvodů požádala
o odstoupení z funkce revizora asociace Mgr.
Hana Vlasáková, DiS., JCZPS.

Letos bude i pro nás v asociaci volební - musí dojít
k návrhům na obsazení volných pozic ve výboru asociace (konec mandátu) a revizora pro mimořádnou
členskou schůzi - valnou hromadu, a tak žádáme všechny členy, aby své návrhy posílali na emailovou adresu
annojck@seznam.cz. Funkce jsou na stále bázi dobrovolníků (neplacené funkce).

* Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje se stále snaží napomáhat všem neziskovkám
v Jihočeském kraji, které o pomoc mají zájem. (Je samozřejmé, že
členové asociace mají lepší komfort a tzv.
informace z první ruky, semináře, poradna
a ostatní formy jsou pro ně zcela zdarma)
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Nedáme se, společnost nás potřebuje

Už na nás čekají letní měsíce. Sluníčko o sobě dává vědět,
a tak zimní nebo jarní chmury jsou už za námi. Vstupujeme do období nových pravidel o osobních datech, na vládní
úrovni stále něco řeší a neřeší... Za chvíli nás čekají další
doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR a volby do
zastupitelstev obcí, ale také nás čekají i ty v naší asociaci.
No prostě a jednoduše doba je už taková a neustále se něco
děje. Přesto nevíme, jak se společnost postaví k neziskovým
nestátním organizacím (nepočítáme-li do toho zabezpečené
církve a politické strany - na ty jsou peníze vždycky), protože s těmi populistickými
prohlášeními se doslova roztrhl pytel. Málokdo si uvědomuje, že právě neziskové
organizace v mnohém efektivněji a profesionálněji zastupují to, co stát sám neumí
nebo nezvládne, a to se stačí podívat drobnohledem na oblasti sociální, sportu, kulturní, mládeže a dětí i společenské. Pokud se upřímně zamyslíme, pak málokdo je
doslova „nepolíben“ nestátním neziskovým sektorem. Je jedno zda si to přiznáme
nebo nepřiznáme, ale je tomu tak. Je pravda, že jsou některé jakoby neziskové organizace, které nám kazí dobré jméno, ale o nich se stále mluví a na ně se poukazuje
jako na celou tuhle oblast společenského života. Právě proto se nenechme odradit,
otrávit a nedejme se, protože většina z nás, naše činnost, je tolik potřebná pro současnou společnost a lepší a plnohodnotnější život nás všech.
Jiří Riki Řeháček
předseda asociace

kreslený humor

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 vychází bez jakékoliv cizí finanční nebo materiální podpory.

-riki-

ohlédnutí... a stáří

veletrh neziskovek

NGO Market 2018

My všichni se pořád cítíme mladí, dokud se podíváme do toho hrozného zrcadla,
tak se dlouze zamyslíme.... Kdysi jsme byli všichni mladí s produktivním životem.
Přispěli jsme ke společnosti, vychovávali děti, byli jsme respektováni a potřební.
Jako senior vidím rozdíl v mé roli ve společnosti. V některých případech se na nás
dívají jako na zátěž a často jako na jiné osoby. Nemyslím si, že mladší generace si
cení našich znalostí nebo názorů. Je mi z toho občas smutno....

příspěvky občasníku
Vážení členové Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje, prosím vás, nezapomeňte informovat o své činnosti a připravovaných akcích v našem společném Občasníku.
Uzávěrka je vždy v polovině měsíce, a tak neváhejte, protože Občasník je
hlavně připravován pro vás a naše příznivce.
Bližší informace můžete získat na e-mailu annojck@seznam.cz, info@
icmtabor.cz nebo na telefonu +420 728 511 557.
Redakce

LOGO a členství

PRAHA - Je již
tradicí, že prezentační sezóna Asociace
pro podporu rozvoje
informačních center
pro mládež v ČR z.s.
(AICM ČR z.s.) začíná
každoročně v dubnu
účastí na největším veletrhu neziskových organizací ve střední Evropě NGO Marketu v Praze.
NGO Market proběhl v gesci Nadace Forum 2000 včera, 11. dubna 2018,
v pražském Fóru Karlín. Hlavním nosným tématem veletrhu byly Příběhy
občanské společnosti. Význam tohoto
tématu byl podtržen při zahájení akce
vystoupeními herce Jaroslava Duška,
iniciátora projektu Adventor Michala
Roškaňuka a ředitele Nadace Forum
2000 Jakuba Klepala.
Naši členové ve svém stánku prezentovali především svoji publikační a vydavatelskou činnost. Návštěvníci si tak
mohli vybrat a odnést některý ze sedmi
v současnosti dostupných tištěných informačních a metodických materiálů,
zabývajících se sexualitou, prevencí závislostí, šikanou, kyberšikanou, médii,
volným časem, pracovními příležitostmi ad.
-kOPpAV-

kde nás najdete?

Už několikrát
jsme si všimli, že
někteří naši členové stále používají
staré logo asociace
z roku 2010.
Prosíme tedy všechny, aby si z našich webových stránek stáhli nové logo
asociace, které platí už druhý rok. Nové
logo je jednodušší a lze využívat 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 oficiStačí jít na www.givt.cz, nastavíte ANNO JČK a přes tuto
ální logo. Prosím, vyměňte ho všude,
vstupní stránku navštívit váš oblíbený internetový obchod
i na svých webovkách. Dále mnozí naši
nebo přímo http://bit.ly/AsociaceNNO_JihočeskéhoKraje.
členové neuvádějí za svým oficiálním
Zboží si vyberete, zaplatíte a spokojený obchodník pošle část
pojmenováním „člen Asociace NNO
peněz z ceny nákupu vámi zvolené neziskové organizaci. Vy
JČK, z.s.“. Věřím, že už dochází k nápravě.
-VV- nezaplatíte nic navíc. Děkujeme všem, kteří podpořili svou asociaci už v roce 2016.

podpořte svou asociaci
Nakupujete přes internet? I nákup se dá proměnit
v dobrý skutek. A nezaplatíte nic navíc
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děti a mládež

Jihočeské školní noviny a časopisy
už znají své postupující vítěze a oceněné

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Celorepubliková soutěž školních novin a časopisů je otevřená pro všechny, kteří vydávají časopisy nebo noviny ve školských zařízeních, studentských klubech, oddílech, střediscích volného času, domech dětí a mládeže a na
jejichž tvorbě se podílejí děti a mládež. Letošní jihočeské vyhodnocení bylo v pátek
27. dubna 2018 dopoledne se v českobudějovickém kině Kotva.
láčkem, Ing. Pavlou Slípkovou o aktiJedná se o soutěž postupovou, ktevitách „NAVRHNI PROJEKT aneb jak
rá
je zařazena do oficiálních soutěží
realizovat svůj vlastní projekt z evropTalent
centra Ministerstva školství,
ských peněz“ EUROCENTRUM Česmládeže
a tělovýchovy. Hlavním
ké Budějovice, Ministerstvo pro místní
organizátorem
je Asociace středorozvoj ČR. Déle pak účastníci shlédli
školských
klubů
České republiky.
projekci přírodovědného dokumentárV
Jihočeském
kraji
soutěž organizuního filmu PLANETA ČESKO. A naje
CPDM
Český
Krumlov,
Jihočeská
konec bylo vyhodnocení a předání cen
ICM
a
Asociace
NNO
Jihočeského
nejlepším redakcím školních novin a čakraje.
sopisů z Jihočeského kraje
V letošním roce se uskutečňuje již
12.
ročník celorepublikové soutěže.
Jan Čermák (ICM Český Krumlov)
a nestor ICM Václav Pavlík z Tábora
Konal se už 8. ročník Jihočeského
krajského kola soutěže školních novin
a časopisů. Akci pořádala Jihočeská
KATEGORIE ČASOPISY A NOInformační centra pro mládež Český
VINY VYDÁVANÉ ŽÁKY ZÁKrumlov, Prachatice a Tábor, členové
KLADNÍCH ŠKOL - I.STUPEŇ
Asociace pro podporu rozvoje infor1. OSKÁREK – Základní škola
mačních center pro mládež v České
Oskara Nedbala České Budějovice
republice z.s. a Asociace nestátních ne2. ÁMOS - Základní škola a Mateřziskových organizací Jihočeského kraje
ská škola Borová Lada
z.s. pod záštitou Mgr. Zdeňka Dvořáka,
časopisy postupují do celostátního
člena Rady Jihočeského kraje, náměstka
kola soutěže školních novin a časopisů
hejtmanky Jihočeského kraje.
KATEGORIE ČASOPISY A NOVINY VYDÁVANÉ ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL - I. a II.STUPEŇ
1. BLIK – Základní škola a Gymnázium
Vodňany
Se svou životní novinářskou poutí se s
2.
KEBULE – Základní škola a Mapřítomnými mladými členy redakcí školteřská
škola Dubné
ních novin a časopisů Jihočeského kračasopisy
postupují do celostátního
je rozdělil Tomáš Poláček, významný
kola
soutěže
školních novin a časopisů
novinář a cestovatel....

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

Ing. Pavla Slípková hovořila o aktivitách Navrhni projekt....
Do soutěže se přihlásilo v sedmi kategoriích 27 školních časopisů a novin z
24 základních a středních škol Jihočeského kraje.
Na programu bylo povídání s novinářem a cestovatelem Tomášem Posnažíme napomáhat všem neziskovkám v Jihočeském kraji, které o pomoc mají zájem

3

KATEGORIE WEBOVÉ ČASOPISY A NOVINY
1. GOOL Gymnázium a střední odborná škola ekonomická Vimperk
časopis postupuje do celostátního
kola soutěže školních novin a časopisů
Průmkařiny - Střední průmyslová
škola a Vyšší odborná škola Písek
Magazín 64 - Gymnázium Česká
České Budějovice

děti a mládež

3. D11 ZŠ DUKELSKÁ…škola pro
život - Základní škola Dukelská České
Budějovice
Čestné uznání
KLUBKO - Základní škola Komenského Soběslav za inspirativní rozhovory s kvalitními fotografiemi školního
časopisu
SLIM – Základní škola Chýnov za
inspirativní grafické zpracování fotografií a rubriku představujeme školního
časopisu
TYLÁČEK – Základní škola Josef
Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek za
rozmanitou obsahovou náplň a kvalitní
fotografie školního časopisu
ŠKOLÁČEK - Mateřská škola, Základní škola a Střední škola pro sluchově
postižené České Budějovice za originální autorské kresby, soutěže a křížovky
školního časopisu
FANTOVINY - Základní škola
Kaplice za inspirativní a pestrý informační obsah školního časopisu
ČTENÁŘSKÝ ZPRAVODAJ - Základní škola Chyšky za originální autorské kresby a inspirativní obsah školního
časopisu
ŠKOLNÍ NOVINY – Základní škola
Chyšky za kvalitní fotografie, omalovánky a křížovky školního časopisu

Předseda hodnotitelského týmu Jiří
Riki Řeháček, novinář, typograf a grafik
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Dr. Václav Pavlík s Ing. Pavlou
Slípkovou
KATEGORIE ČASOPISY A NOVINY VYDÁVANÉ ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL - II.STUPEŇ.
1. ČAKR – ČAsopis K Ruce - Základní škola Oskara Nedbala České Budějovice
2. PLÁNSKÉ NOVINKY – Základní
škola Planá nad Lužnicí
časopisy postupují do celostátního
kola soutěže školních novin a časopisů
3. KOTEL – Základní škola Hlinecká, Týn nad Vltavou
KATEGORIE ČASOPISY A NOVINY VYDÁVANÉ STUDENTY VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ.
1. MAGAZÍN 64 – Gymnázium Česká České Budějovice
časopis postupuje do celostátního
kola soutěže školních novin a časopisů
KATEGORIE ČASOPISY A NOVINY VYDÁVANÉ STUDENTY
GYMNÁZIÍ A STŘEDNÍCH ŠKOL.
1. PODLAVIČNÍK - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola
zdravotnická České Budějovice
2. PRŮMKAŘINY – Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Písek
časopisy postupují do celostátního kola
soutěže školních novin a časopisů
3. VEDNEMĚSÍČNÍK - Biskupské
gymnázium J. N. Neumanna a Církevní
základní škola České Budějovice
3. SAMOROST - Vyšší odborná
škola lesnická a Střední lesnická škola
Bedřicha Schwarzenberga Písek čestné
uznání
Čestné uznání
GYM - Gymnázium Třeboň za pestrý obsah, autorské kresby a rozhovory
školního časopisu
VOFCE - Vyšší odborná škola,
Střední průmyslová škola automobilní
a technická České Budějovice za kvalitní fotografie a rozhovory školního časopisu
ŽIŽKOVY VOČI – Střední škola informatiky a právních studií České Budějovice za inspirativní obsah a křížovky školního časopisu

KATEGORIE
oddílové
a klubové časopisy, almanachy a jiné
1. PÍSMENKO - Základní škola
Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek
časopis postupuje do celostátního
kola soutěže školních novin a časopisů
Text -red-, foto Mgr. Vlastimil Kopeček

pomoc

Jídlo vyřazené z prodeje hypermarketů
nakrmí třeba i početnou rodinu

Hypermarkety denně vyřadí z prodeje až stovky
kilogramů potravin. Buď proto, že se blíží datum
spotřeby, nebo už nevypadají tak lákavě, případně přišly nové a je třeba uvolnit sklady. Otázkou je
odkud kam putuje a koho dokáže zadarmo nasytit?
Češi nechají ležet ladem téměř
730 tisíc tun jídla
ročně. Část „odpadu“ vzniká v řetězcích, které od letoška upraví distribuci
zboží tak, aby zbytky nabídly charitám.
Objem darovaných potravin by se navyšuje zhruba pětkrát. Potravinové banky tak mají závod s časem. Je potřeba
takto získané zboží buď rozdat potřeb- které pak využilo 60 tisíc koncových
ným nebo je zpracovat, protože záko- klientů. Loni to bylo už 1900 tun pro 70
nem velké obchody musí od ledna 2018 tisíc lidí.
darovat charitám všechno jídlo, které už
Jihočeskou potravinovou banku naneprodají a dříve by ho zbytečně likvi- jdete na adrese Riegrova 51, České Budovaly. Na tuto povinnost vyplývající dějovice a více se dozvíte na webovkách
ze zákona o potravinách reagují nezis- http://pbjk.cz/.			
-redkovky, které pak zboží rozdají potřebným. Ale samy potravinové banky nemohou jídlo potřebným rozdávat - musí
ho darovat přes další organizaci, takzvaného poskytovatele sociální služby, a ty
máme v asociaci mezi sebou.
S potravinovými bankami spolupracují například Tesco, Makro, Albert,
Penny Market nebo Globus. Například
v roce 2016 díky tomu potravinové banky rozdaly charitám přes 1300 tun jídla,

senioři

KLUB AKTIV - Foto z cyklovýletu po levém břehu Vltavy přes Bavorovice,
kolem ZOO na Hluboké, přes Vondrov do Zlivi. Odtud kolem rybníka Mydlák do
Zahájí a po silnici do obce Munice. Zde byla zastávka na občerstvení ve známé
hospodě. Přes Hlubokou nad Vltavou jsme se vrátili do Českých Budějovic.

pomoc neziskovkám
Kam se obrátit
o radu, ale i o pomoc

Asociace nestátních neziskových
organizací Jihočeského kraje ve spolupráci s Asociacemi Jihomoravského a Zlínského kraje loni otevřeli
bezplatné poradenství právní, daňové, grantové a účetní pro naše členy.
Od března 2016 byla zahájena realizace projektu Poradenství pro
NNO, část bezplatná internetová poradna – poradna@annojmk.cz (právní, daňové, grantové a účetní poradenství), jehož garantem je Asociace
nestátních neziskových organizací
Jihomoravského kraje za podpory
Ministerstva pro místní rozvoj České
republiky. Partneři projektu jsou tři
krajské střešní organizace – Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského, Jihomoravského
a Zlínského kraje.
Více informací lze najít na webových stránkách http://www.annojmk.
cz/poradenství, 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 poradny Asociace nestátních neziskových organizací České republiky.
V roce 2016 byla zahájena realizace projektu Poradenství pro nestátní
neziskové organizace, část bezplatná
internetová poradna. Svými dotazy
i mj. pomůže lépe zacílit oblasti, kterým se poradna může detailněji věnovat.
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 účetnictví)
3) Účetní poradna
4) Grantová poradna /granty
Navíc zde také najdete užitečné odkazy, které se mohou hodit při řešení
různých situacích.

snažíme napomáhat všem neziskovkám v Jihočeském kraji, které o pomoc mají zájem
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názory, postřehy...
„Austrálie patří celosvětově k uznávané
špičce v péči o seniory
a osoby trpící demencí.
V březnu se uskutečnila první delegace a obchodní mise odborníků
z oblasti péče o seniory a sociálních služeb
z České republiky do Austrálie. Hlavními cíli bylo navázání nové a rozšíření
stávající obchodní spolupráce, sdílení
dobré praxe a rozvoj spolupráce v oblasti vzdělávání a případně výzkumu.
S tím je spojená mobilita studentů a vyučujících.“
Delegaci vedl osobně prezident
APSS České republiky a E.D.E.
Ing. Jiří Horecký, Ph.D.
Z výstupů cesty stojí za zmínku připravovaná delegace australských odborníků, která se zúčastní Evropského kongresu dlouhodobé péče 13.–14.
září 2018 v Praze.
Více zde: https://www.ltc2018.eu/.
Program byl připraven pro APSS
Česká republika ve spolupráci s pražskou kanceláří australské vládní agentury Australian Trade and Investment
Commission – Austrade. Během náročného programu a sedmi pracovních dnů
navštívila skupina českých odborníků
tři státy - Nový Jižní Wales, Victorii
a Queensland. Kromě dvou vnitrostárních přeletů absolvovala 18 pracovních
jednání, prohlédla si pět domovů pro seniory, navštívila dva domovy se zvláštním režimem (určených pacientům trpících demencí) a centrum paliativní
péče.
Dále jednala s organizacemi celoživotního vzdělávání v oblasti sociální
práce, vyslechla prezentace či osobně
navštívila tři univerzity, a to University
of Tasmania, University of Melbourne
a University of Queensland.
Z odborného programu zaujaly delegáty především nové technologie, které
se v Austrálii v péči o seniory běžně využívají. Skupina navštívila centrum telemedicíny v Brisbane - Centre for Research in Geriatric Medicine & Centre
for Online Health, vyzkoušela unikátní
školící centrum virtuální reality při asociaci Dementia Australia Victoria a seznámila se s možností e-learningového
vzdělávání z oblasti Prevence demence
a Porozumění demence.
-red6

senioři

PRAHA - Ve středu 4. dubna 2018 uspořádala Asociace nestátních neziskových organizací České republiky, z.s. kulatý stůl na téma domácí péče o seniory. Na
akci byla řeč zejména o tom, jaké jsou v současnosti překážky domácí péče v České
republice, a jakým problémům ve financování čelí neziskové organizace poskytující
domácí péči. Prostor dostalo také téma státních příspěvků na domácí péči, problematika spolupráce zdravotních a sociálních služeb a komunikace možností domácí
péče pro občany.						
-red-/fb-

sociální služby

Delegaci přijali zástupci Generálního konzulátu ČR v Sydney. Právě tady
účastníci si vyzkoušeli virtuální realitu využívající asociací Dementia Australia
Victoria ke školení profesionálních pečujících a rodinných příslušníků. Cílem je
pochopení potřeby empatie při péči o osoby s demencí. Kancelář Austrade ČR

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Předávání cen MOSTY již po patnácté

JIŽNÍ ČECHY - Nejen pracovnici prachatického a strakonického pracovišVítězem v II. kategorii - Nestátní
tě Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory se zúčastnili slavnost- subjekt – se stal Mezinárodní filmový
ního udílení výročních cen Národní rady osob se zdravotním postižením ČR festival Karlovy Vary za projekt Kino
za rok 2017, které se uskutečnilo 22. března 2018 v Top Hotelu Praha.
bez bariér
Vítězem v III. kategorii – Osobnost
hnutí osob se zdravotním postižením –
se stal Jan Popelář za celoživotní přínos
osobám s tělesným postižením v České
republice
Vítězem v IV. kategorii – Zvláštní
cena – se stal Aplikace Záchranka, z.ú.
za vytvoření aplikace Záchranka vhodné i pro osoby se zdravotním postižením.
Celým programem předávání cen již
po deváté provázel Aleš Cibulka. O hudební vystoupení se postarali Hanka
Křížková, Laďa Kerndl a skupina Hudební ateliér Zbůch.
Pozvání přijali i členové Svazu tě- se zdravotním postižením a speciálními
Mgr. Hanka Vlasáková, DiS.
lesně postižených a Svazu postižených vzdělávacími potřebami
ředitelka JCZPS, o.p.s
civilizačními chorobami, ale i zástupci
města Prachatice a další osoby, které
se problematikou osob se zdravotním
postižením zabývají. Všichni účastníci této jihočeské výpravy se mohli této
slavnostní akce zúčastnit, díky zajištění
dopravy autobusem ze strany NRZP.
Předávání cen se již tradičně účastnila
patronka ceny paní velvyslankyně Livia
Klausová a mnoho významných osobností v čele s předsedou NRZP panem
Václavem Krásou.
Bylo přihlášeno 197 účastníků do
4 kategorií.
Vítězem v I. kategorii – Instituce veřejné správy – se stalo Střední odborné
učiliště Uherský Brod za mimořádné
dlouholeté aktivity ve vzdělávání žáků

snažíme napomáhat všem neziskovkám v Jihočeském kraji, které o pomoc mají zájem

7

