občasník
www.annojck.cz

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

opravdu krátce...

* Komunální volby 2018 se
budou konat 5. a 6. října 2018.
* 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)
* Členové asociace, nezapomeňte informovat o vaší činnosti, protože náš Občasník je nejen pro členy naší
asociace, ale i jako prezentace ostatním.

v čísle také najdete...

* Jiří Riki Řeháček: Chci rozhodovat o své
obci, a tak jdu volit
* Šimon Pánek: Vezme stát peníze neziskovkám?
* Ukrajina chrání východní hranici Evropy
* CVVZ 2018 je už za dveřmi, opět bude v
polovině listopadu, a letos je v Hlinsku
* Jiří Riki Řeháček: Komu a proč jsou neziskovky osinou v zadku?
* Prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.: Mediální gramotnost
* Ing. Martina Berdychová: Jak se hájit,
neziskovky?
* Prachatický dobrovolný obchůdek
* Potravinová banka Jihočeského kraje

8/2018

Opět rozhodneme o budoucnosti

Tak nás čekají další volby, a to komunální. Podle toho, koho si
zvolíme, ten buď bude napomáhat nebo škodit neziskovkám, pomáhat pouze svým kamarádům a prosazovat své zájmy a svých kamarádů. Mnohde se vytvořilo několik staronových subjektů, hlásající, že právě oni jsou ti jediní a spásní, ale většinou jejich protagonisty známe, a tak víme, co od nich můžeme nebo nemůžeme
čekat. Přistupujme k urnám s odpovědností a skromností a volme
ty, kteří chtějí prakticky podpořit občanskou společnost a ne jen
své zájmy. Jednoduše se to říká, ale hůře rozhoduje, protože většina z nich se tam od Sametové revoluce vystřídala, a to i různých
protichůdných partajích nebo hnutích. Není to jednoduché, ale pokud se na státní
úrovni bude takto „fandit“ nestátním neziskovým organizacím (nyní nemyslím vládní
podnosy, politické strany nebo církve), pak fakt budeme muset vzbudit Blanické rytíře, aby v českých zemích udělali pořádek. Vždy si nevystačíme se švejkováním...
Doba je dost hektická, a tak musíme opět začít zespoda, prostě tam, kde se známe,
kde většina z nás má nejlepší zkušenosti. Za ty roky snad víme, kdo byl v jaké straně
nebo hnutí, kolikrát změnil barvu nebo si vytvořil něco jiného a nyní se opět na nás
usmívá z další „nezávislé“ kandidátky. Poslední dobou si člověk nemůže být ničím
jistý. Někteří fakt mají silný žaludek. Jenom doufám, věřím, že tady někdo nechce
a nebude prosazovat čínské nebo korejské principy, metody, formy a přístupy.
Jiří Riki Řeháček, předseda asociace

aktuální stav

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 stále vychází bez jakékoliv
cizí finanční nebo materiální podpory.

-Riki-

volby 2018

Chci rozhodovat o své obci, a tak jdu volit

Už se zase plní poštovní schránky volebními letáky a novinami. Na začátku října budou volby.
Komunální politici by měli být občanům nejblíž.
Ty většinou známe, a tak by se dalo říci, že víme,
koho volíme. Ale ten výběr? Poslední roky většinou vyhrávají místní „nezávislá“ politická sdružení a uskupení. Ty soupeří s tradičními stranami
o komunální média. A většinou vyhrávají, i když
jsou mnohdy přímo k tomu cíli účelově vytvořená.
My voliči volí někoho, kdo je jim sympatický
si myslíme, a nezadal si s parlamentními stranaže volbou mi. Strany volí většinou jen straníci.
nezávislých Je fajn, že v komunálních volbách
a nevolbou parlamentních stran, si rozhoduje sympatie a pověst danévyřizujeme účty se stranami, jejichž ho člověka. To je určitě v pořádku,
zástupci sedí někde v Praze nebo ale nezávislý vždy nutně znamená
v parlamentu.
ten nejlepší. To platí i naopak. Jde
Úzká svázanost místních buněk o hlasy. Ale ne všichni mají stejné
stran s jejich pražským ústředím je podmínky pro vlastní prezentaci. Co
přitom jen pomyslná. Mají stejný tedy lokální média? Tam je to otázka
obecný program, nějaké ty téze nebo peněz. Kdo zaplatí, ten se v médiu
ideové postuláty. Prostě místní řa- najde. Média jsou normálním podnidový člen ČSSD nebo KSČM bude káním a inzerce je živí. Co radniční
obhajovat sociální stát a vyšší daně, zpravodaje a obdobné tiskoviny?
zatímco příznivec TOP 09, ODS nebo Tady také pšenka také moc nekvete.
starostů naopak. A ANO je někde Je pravda, že od loňského listopadu
mezi tím, jaká je momentální situace. platí novela tiskového zákona, který
Na druhou stranu mohou starostové kritice i opozici garantuje místo v lonebo místní hnutí určovat výši daně kálních tiskovinách. Tedy, že kriticz příjmů nebo starobních důchodů? ké materiály či polemiky s názory
Nemohou. Oni mohou rozhodovat vedoucích představitelů dané obce
o výši poplatků za svoz odpadů, za nelze zamítat. To je tedy prostředí,
vlastnictví psů, vytvářet územní plán kde se mohou střetávat, polemizovat
nebo regulovat hazard či nalévání al- o svých názorech, ale těm, kteří stále
koholu na veřejných prostranstvích. něco a za každou cenu kritizují, také
Ale mohou podporovat místní spolky volič těžko uvěří.
a ostatní neziskové organizace. NeA jaké je východisko? Rýsuje se
chápu tedy, proč je nezávislý kandi- spravedlivější aréna pro předvolební
dát lepší než nějaký lokální straník, názorové klání, v němž bude kažstrany, která je ve vládě nebo v par- dému, kdo se uchází o hlas občanů,
lamentu? Vše ztrácí svou logiku, poskytnut prostor k prezentaci jeho
ale to se děje nejen v jednom městě myšlenek. A tak uvidíme, jak letos
nebo kraji, ale v celé republice. Lidé rozdáme volební karty.
Jiří Riki Řeháček

názor dneška

příspěvky občasníku
Vážení členové Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje, prosím vás, nezapomeňte informovat o své činnosti
a připravovaných akcích v našem
společném Občasníku a na webových stránkách.
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

kde nás najdete?

LOGO a členství
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 oficiální logo. Prosím, vyměňte ho všude,
i na svých webovkách. Dále mnozí naši
členové neuvádějí za svým oficiálním
pojmenováním „člen Asociace NNO
JČK, z.s.“. Věřím, že už dochází k nápravě.
-VV-

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

Šimon Pánek, ředitel
neziskové organizace
Člověk v tísni: „Pokud
vláda rozdělí méně peněz
neziskovkám, bude ji to
Stačí jít na www.givt.cz, nastavíte ANNO JČK a přes tuto
stát více! ...Také nevím,
vstupní
stránku navštívit váš oblíbený internetový obchod
co to znamená politická
nebo
přímo
http://bit.ly/AsociaceNNO_JihočeskéhoKraje.
nezisková organizace, to
Zboží
si
vyberete,
zaplatíte a spokojený obchodník pošle část
je nálepka, kterou vymypeněz
z
ceny
nákupu
vámi zvolené neziskové organizaci. Vy
sleli někteří politici. Neexistují političtí
nezaplatíte nic navíc. Děkujeme všem, kteří podpořili svou asociaci už v roce 2016.
vědci, politické firmy nebo školy...“
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pánek v rozhlase

Vezme stát peníze neziskovkám?

Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO si od ministerstva
financí vyžádal analýzu, jak stát rozděluje peníze neziskovým organizacím. Chce vědět, kolik peněz dostávají jednotlivé organizace od různých ministerstev. Vadí
mu, že náklady na neziskové organizace vláda údajně
vůbec nesleduje.
„Je třeba se něj putuje sportovním svazům. Dále to
na financování jsou sociální služby, které jsou do značpodívat opač- né míry mandatorní, a zbývající dvě až
ně, není to tak, že by byl nějaký rozpočet, čtyři miliardy jdou na kulturu nebo hukterý by se rozdával neziskovým orga- manitární pomoc.
nizacím. Je to tak, že jednotlivé resorty
potřebují zajistit určité služby a na to si
Musíme šetřit
sjednávají dodavatele,“ vysvětluje řediMinistryně financí Alena Schillerová
tel neziskové organizace Člověk v tísni za hnutí ANO podle svých slov s PánŠimon Pánek.
kem naprosto souhlasí. Její apel prý
Tito dodavatelé mohou být interní, na- směřoval k resortům, aby hledaly úspopříklad policie, nebo externí, tedy firmy, ry, nikoli k neziskovými organizacím.
OSVČ nebo právě neziskové organiza- Zároveň ale chce nastavit pravidla pro
ce. „Pokud se resorty rozhodnou, že kontrolu dotací, a to nejen pro neziskotřeba na práci s drogově závislými ne- vý sektor.
chtějí poptat službu od neziskovky, tak
Premiér prý také ve středu zadal všem
budou muset nastoupit úředníci, nebo ministrům, aby zaktualizovali tzv. Hlavstát poptá firmu, která (do ceny) zakal- ní směry dotační politiky na rok 2019,
kuluje svůj zisk,“ upozorňuje.
tedy vládní priority v oblasti dotací.
Pánek souhlasí s tím, že stát by měl
„Doposud se dotační politika státu nico nejpřísněji kontrolovat své výdaje: kde neeviduje. Ve státním rozpočtu nemá„Kdybych já byl ministrem nebo premi- me přesné položky na to, kolik na ní stát
érem, zaměřil bych se na tu největší část vynakládá,“ popisuje ministryně. „Není to
koláče, a to jsou peníze, které jdou firmám o ničem konkrétním. Zajímá mě výdajová
na státní zakázky, které jsou o dva až tři stránka rozpočtu a je to moje povinnost. A
řády větší,“ tvrdí.
chci nastavit pravidla,“ dodává.
Největší část z třinácti miliard vyčleVěra Štechrová, Michael Erhart
něných pro neziskové organizace podle
Český rozhlas

masmédia...

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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humanitární pomoc

Ukrajina chrání východní hranici Evropy

UKRAJINA / BECHYNĚ - Válka na Ukrajině sice
zmizela ze zpravodajství, ale trvá již pátým rokem.
Ukrajina stále potřebuje pomoc. Právě proto více
než tři roky český dobrovolník Petr Oliva jezdí na
Ukrajinu s humanitární pomocí.
Několikrát třebují pomoc. Oni si ji váží, žijí v blízročně Petr Oliva ze spolku Humanitární kosti bojové linie, ale své obce a města
pomoc Ukrajině přepravuje humanitární nechtějí opustit a těší se na každý přípomoc na východ Ukrajiny.
jezd dobrovolníků. Kromě dárků pro
„Psal se rok 2015. Cítil jsem, že lidé děti přivážejí Jihočeské mise také zdrana Ukrajině potřebují nějakou pomoc. votnický materiál, hygienické potřeby
Jsem přesvědčený o tom, že než bojovat a pomoc pro ukrajinské dobrovolníky.
se zbraní v ruce bude lepší konkrétně Mnozí si ani neuvědomují, že Ukrajina
pomáhat lidem ve válečné oblasti. Ješ- vlastně chrání východní hranici Evrotě téhož roku jsme zaregistrovali naši py proti ruské agresi. Nedávno předala
humanitární organizaci. Sháněl jsem jedna česká firma dar pro ukrajinské vopeníze, kde se dalo, hlavně od rodiny jáky, zdravotnické prostředky asi za 95
a blízkých. Koupil jsem auto a začal tisíc korun.
Petr Oliva s ukrajinským velvyslantýmem Humanitární pomoc Ukrajině,
Ve čtvrtek 6.září Petr Oliva vyrazil
cem
Jevhenem Perebyjnisem.
z. s. pořádat sbírky v jižních Čechách, znovu na Donbas, čeká ho přes 6000
na vesnicích, ale i v menších městech. kilometrů, jedou s kybertýmem pořádat
Naši lidé jsou vstřícní, sami přinášeli přednášky pro policii a civilní správu.
potřebné věci a posílali peníze na naše Veze i pomoc, která je určena dětem
mise. V roce 2016 jsme poprvé dorazili a vojákům v obcích a městech v těsné
do Avdijivky,“ zavzpomínal český dob- blízkosti bojové linie.
rovolník.
Ke dni výročí Nezávislosti Ukrajiny,
„Děti nejvíce trpí válkou, a tak to pro obdržel Petr Oliva státní vyznamenání
nás bylo jednoduché rozhodnutí. Dětem od prezidenta Ukrajiny Petro Olexijopomůžeme nejdříve. Do Avdijivky jsme vyče Porošenka za účast v Antiterorispřinesli oblečení, hračky, školní potře- tické operaci, které mu předal velvyslaby, aktovky… pěti školám a mateřským nec Ukrajiny v Praze.
školám. Podruhé jsme vyjeli do KrasVolně přeložil Jiří Riki Řeháček
nohorivky a Marjinky s humanitární
pomocí a také se školními potřebami.
Humanitární pomoc Ukrajině, z.s.
člen Asociace NNO Jihočeského kraje
Sbírky probíhaly po celých jižních ČePetr Oliva, předseda rady
chách. Děti ze základních škol připramobil: 603109 827, 703 132 333
vili pro děti na Donbase za dva roky
https://www.facebook.com/seE-mail: humanitarnipomoc.ukrajine@
více než 600 dárkových balíčků“ dodal
arch/top/?q=humanit%C3%A1rseznam.cz
Petr Oliva.
n%C3%AD%20pomoc%20ukra Facebook: HUMANITÁRNÍ POMOC
Východní Ukrajina je stále válečnou
jin%C4%9B%202018
UKRAJINĚ.2018
zónou, všude žijí děti a lidé, kteří po-

Petr Oliva přinesl pomoc od Jihočeských dětí...
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senioři

Zdravá chůze po celý život,
aneb další z příjemných workshopů s Květou Kadlecovou

Plnohodnotné dny pro naši lásku sebelásku

PRACHATICE - V úterý 4. září 2018 proběhl v Komunitním centru
zdravotně postižených a seniorů Na Sadech v Prachaticích workshop
Zdravá chůze po celý život.

Akci uspořádalo Jihočeské centrum
pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.
Prachatice. Akce byla zrealizována
v rámci projektu „Ochraňme sami sebe
aneb Dny pro naši lásku sebelásku“ za
finanční podpory města Prachatice a pro
účastníky byla zcela zdarma.
Chodit se člověk naučí obvykle již
mezi prvním a druhým rokem svého života. V průběhu let ale vinou nesprávného držení těla, špatného sezení, nedostatku pohybu a obecně i špatné životosprávy trpí celé naše tělo a tím i naše
nohy. Právě naše nohy jsou to, co nás
podpírá a nese naši váhu.
„Celou akci Zdravá chůze po celý život uspořádala zkušená lektorka Mgr.
Květa Kadlecová. Ukázala všem jak
správně pečovat o svá chodidla i celé
dolní končetiny. Nejprve vysvětlila, co
při chůzi děláme špatně, ukázala důležité tlakové body na nohách i rukách, především reflexní body spojené s brzlíkem
a lymfou. Nakonec si všichni vyzkoušeli
pár jednoduchých cvičení, promačkali
si nohy pomocí víček i akupresurních
míčků a dozvěděli se o vhodných bylinných čajích, které podporují proudění
lymfy. Škoda jen, že kvůli dešti musel
workshop proběhnout uvnitř komunitního centra. Akce se, i přes nepřízeň
počasí, zúčastnilo patnáct zájemců.

Všem akce líbila a projevili zájem, že
takovýchto akcí chtějí více,“ řekla Mgr.
Hanka Vlasáková, DiS., ředitelka Jihočeského centra pro zdravotně postižené
a seniory o.p.s..
-red-

Mgr. Květa Kadlecová.

realita...

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

Čeká nás letošní CéVéVeZetka

HLINSKO – Ve dnech 16. až 18. listopadu 2018 se
uskuteční Celostátní vzájemná výměna zkušeností. Letos
bude v Hlinsku v prostorách Základních škol Smetanova
(49.767451, 15.915102) a Ležáků (49.768043, 15.913761).
Kapacita je opět omezena, počítá se s 600 platícími účastníky. Akce je zaštítěna Galénovým nadačním fondem
Začátek přihla- spěšná spolupráce mezi organizacemi.
šování programů pro účastníky je od Z těchto základů vyrůstá občanská spo1. října 2018, ukončení registrace je až lečnost spojená solidaritou a tolerancí.
4. listopadu 2018, přihlásit na jednotliOsobnostní rozvoj: CVVZ
vé programy se lze až do 11. listopadu sdílení zkušeností a vědomostí pomáhá
2018, včetně stravy a ubytování. Vše rozvíjet nabídku volnočasových aktivit
potřebné lze najít na webových strán- dětem. Dobrovolníci se učí jeden od
kách http://www.cvvz.cz.
druhého i od profesionálních pedagogů,
sociálních pracovníků, zdravotníků či
právníků.
Celospolečenský přesah:
CVVZ je každoroční tradiční setkání
CVVZ
pomáhá stavět budoucnost pro
pracovníků s dětmi a mládeží. Potkávají
naši
zemi.
Upevňuje vztahy mezi všese tu pedagogové, vedoucí a instruktoři
mi,
kteří
se
podílejí na výchově dětí,
z malých i velkých organizací, dobronformuje
o
jejich činnosti veřejnost
a
volníci i profesionálové z nejrůznějších
a
média.
Připomíná
to nejdůležitější
oborů, které se zabývají dětmi a dospív
každé
zdravé
společnosti:
výchovu
vajícími. Ti všichni tu můžou načerpat
soběstačných,
vzdělaných
a
schopných
inspiraci, zažít něco neobyčejného, najít nové přátele i porovnat své názory lidí.
a zkušenosti. Je to nepolitická a nezisková akce. Každý rok se mění její místo
Už v devadesákonání i pořadatelský tým, není vedena
tých letech se hožádným stálým vrcholným orgánem
vořilo o tom, že
a nemá právní subjektivitu.
nějaká celostátní
Jejím posláním je vytvořit prostor,
setkání zástupců
kde můžou pracovníci s dětmi a mládespolků
nebudou
ží sdílet své názory či společné problépotřeba, že je to
my a jejich řešení. Přispívá k zastoupepřežitek a vše vyní tématu volnočasové výchovy v méřeší internet. Jak
diích a k jeho otevření a představení
je vidět, tak lidé se
veřejnosti.
naopak potřebují
Setkání napomáhá aktivním členům
sdružovat, vyměňorůzných dětských a mládežnických
vat si své poznatky,
společenství nejen v jejich činnosti,
ale i při vzdělávání a osobnostním růs- názory a nápady. Podělit se o to, co se
tu. Své cíle naplňuje formou aktivního, jim podařilo, ale i nepodařilo. Chtězážitkového učení. Dobrovolní lekto- jí vědět více, chtějí, aby jejich činnost
ři z různých organizací a oborů vedou měla smysl....
Jsem přesvědčen o tom, že právě ty
přednášky, řízené diskuse, poznávací
výpravy, rukodělné dílny či bloky her celostátní a regionální vzájemné výa sportů. Každý účastník si pak sestaví měny zkušeností, které si děláme sami
a pokud je budeme dělat tak, že nás
program podle svých zájmů.
Účast na všech aktivitách je volitelná samotné budou bavit, budeme je sami
a pro ty, kteří dávají přednost klidnému chtít, tak budou existovat až do skonání
sdílení zkušeností, je k dispozici poho- světa. Systém, že pokaždé ji dělá někdo
jiný, sdružují se organizace, které se na
dlné zázemí čajovny.
začátku roku 1990 téměř nenáviděly je
už samo o sobě přínosem. Vždyť myšSpolupráce: CVVZ spojuje dob- lenka Jana Šimáněho - Galéna o porozumění rozrůzněných je v nás všech.
rovolníky z celé republiky. Vznikají tu Někdo ji už našel, jiný hledá, a o tom
kamarádské vztahy a navazuje se pro- jsou tyto setkání.
-riki-

konference

(K)rok rodiny

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Plánovaná konference (K)rok rodiny 2018
pro širokou veřejnost je připravována na středu 7. listopadu 2018. Tu
pořádá spolek Síť pro rodinu ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Probíhat bude v M-centru pro mladou rodinu na sídlišti Máj
v Českých Budějovicích.
Konference „(K)rok rodiny“ vyplývá
ze záměru koncepce rodinné politiky
a politiky seniorů, kterou sestavuje Jihočeský kraj.

Co je to CVVZ?

Vyřeší vše internet?

Základní myšlenky
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A na co se můžeme těšít?
„Konference je složená ze tří důležitých témat, a to výchova a vývoj dítěte
(časově 9.30 – 12.00), stárnutí s respektem a grácií (13.00 – 15.30) a důležitost manželství a rodiny v dnešní době
(16.00 – 18.30). Zájemci mohou přijít jen na tu část, která je zajímá. Pro
účastníky bude připraveno lehké občerstvení a hlavně - hlídání dětí zdarma.
V každé části budou přednášet v krátkých blocích odborníci nejen z Jihočeského kraje, ale i celé České republiky.
Nebudou chybět ani příklady dobré
praxe – jak organizací, tak osob samotných... Celá konference je určena široké
veřejnosti a je pro účastníky zdarma.
Budu ráda, když si uložíte datum 7. listopadu 2018 do vašich kalendářů a těším se s vámi na viděnou!,“ řekla Bc.
Hana Šustrová, krajská koordinátorka
Síť pro rodinu, z. s.
Síť pro rodinu, z. s.
Posláním organizace je posilovat
hodnotu rodiny, a to díky jejich aktivitám v šestadvaceti mateřských
a rodinných centrech v Jihočeském
kraji. Spolek má síť po celé České
republice (http://sitprorodinu.cz/)

dobrovolníci

Už jsou tu čtvrté narozeniny dobročinného obchůdku

PRACHATICE – Místní dobročinný obchůdek
v půli září oslavil čtvrté narozeniny. Jako dárek,
svým zákazníkům, nadělil jednodenní slevovou
akci, a to, že za veškeré dámské, pánské i dětské
oblečení a obuv zaplatili zákazníci pouze čtyři koruny za kus.
Slevové akce jsou v dobročinném ob- Pro dary si bohužel nemůžeme přijet.
chůdku i přes nízké ceny velmi běžné.
I pracovníci obchůdku jsou z převážObchůdek totiž funguje na bázi dobro- né většiny dobrovolníci z řad osob se
volnictví. Veškeré zboží, které se v ob- zdravotním postižením, seniorů, studenchůdku prodává, je z darů. Pokud náš tů nebo i nezaměstnaných. Díky tomu
obchůdek ještě neznáte a ptáte se, co si můžeme dovolit nabízené zboží pronám můžete přinést? Oblečení, obuv, dávat za velmi nízké ceny a v průběhu
kabelky, módní doplňky, hračky, plyšá- roku mít slevové akce na vybrané typy
ky, sklo, porcelán, domácí potřeby, kni- zboží.
hy, lůžkoviny, ručníky, utěrky, obrazy.
V průběhu čtvrtého roku fungování
obchůdku jsme uspořádali tři rukodělné
workshopy pro děti i dospělé. Výtvory z

senioři a postižení

Beseda euroklíčích a pomůckách

těchto workshopů jsou
v prostorách dobročinného obchůdku vystavovány spolu s dalšími
výrobky seniorů, osob
se zdravotním postižením a našich dobrovolníků a kdokoliv si je
může zakoupit.
V obchůdku lze
nově zakoupit i drátkované výrobky (anděly, kytičky, srdíčka
atd.) dobrovolníků ze
Strakonic i Prachatic.
V létě proběhla v
obchůdku již tradiční
sbírka pro Kabelkový
veletrh Deníků, jejíž výtěžek půjde pro
talentované děti. Letos se kromě kabelek sbíraly i dětské knihy, bižuterie,
panenky a angličáky. Podařilo se nám
z darů nasbírat dvě krabice, které jsme
předali zástupcům redakce prachatického deníku.
Jsme rádi, že se Prachatický dobročinný obchůdek i nadále těší velké
přízni svých zákazníků a dárců. Všem
našim zákazníkům, dárcům i dobrovolníkům děkujeme!
Dita Orálková, dobrovolník prachatického dobročinného obchůdku

JINDŘICHŮV HRADEC / NOVÁ BYSTŘICE - Beseda se uskutečnila
v úterý 4. září 2018 v pěkném prostředí městské knihovny v Nové Bytřici.
Nejdříve proběhla prezentace jindři- pomůcky má firma DMA ve své nabídchohradeckého pracoviště Jihočeského ce velmi široce zastoupeny.
centra pro zdravotně postižené a seniory
A proto tyto skupiny osob mohou
o.p.s. Poskytnuty byly informace o naší prožít každý den o dost příjemněji a pesociální službě, čujícím osobám se zmírní fyzická zátěž
kterou je odbor- při každodenní péči.
né sociální poraBc. Miroslava Ferdanová,
denství realizo- vedoucí pracoviště Jindřichův Hradec
vané v poradně
v Jindřichově
Hradci.
Dále
sociální pracovnice informovala o prodeji
baterií k naslouchadlům a glukometrům i dalších drobností důležitých pro správnou
péči o naslouchadlo. Následovalo několik vět k funkci a distribuci euroklíčů.
Krátké teoretické seznámení s půjčovnou kompenzačních pomůcek uzavřelo
první část besedy.
Problematiku kompenzačních pomůcek, možnosti jejich získání a využití, podrobně vysvětlila Mgr. Marcela
Kryski, zástupce firmy DMA. Informovala o získání pomůcek přes zdravotní
pojišťovnu i praktického lékaře, koupí
i možností zapůjčení. Od koupelnového
a toaletního programu přešla k pomůckám zajišťujícím mobilitu a zjednodušujícím péči o ležícího pacienta. Věnovala se i velmi důležité problematice
soběstačnosti, kterou u seniorů a osob
Pepo, koho jsi vlastně volil do vašeho zastupitelstva. Vlastně jako celý život, zase komunisse zdravotním postižením podporuje
ty... To vím, to je mi jasný, ale jaký? Z KSČM, ODS, TOP 09, ANNO, ČSSD...
-Rikitaktéž velké množství pomůcek. I tyto

zamyšlení...

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

Sedmkrát o šikulkovském táboření

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Letošní letní příměstské tábory Baby centrum Šikulka rozšířilo na sedm tématických běhů.
Tábory probíhaly přímo v Baby cen- vovaly i svačiny na výlety. Dva výletru Šikulka, kde byly pro táborníky při- ty byly naplánovány na každém běhu
praveny dvě základny, pro dvě skupiny. a vždy byly upřesněny podle aktuálního
Jedna byla v tělocvičně a druhá v učeb- počasí, situace a velikosti skupiny. Na
ně za restaurací. Čerstvá strava a pitný základě požadavků a potřeb rodičů verežim byly zajištěny z kuchyně restau- dení táborů upravilo věková rozpětí jedrace Baby centra Šikulka, kde se připra- notlivých běhů tak, aby obsáhla všech-

ny věkové kategorie dětí. Byly tedy
ve stejném termínu tábory pro čtyřleté
i dvanáctileté sourozence.
Využívaly se všechny prostory, například tělocvična, učebna, herna pro děti,
bazén, solno-jodová jeskyně apod. Venku zase uzavřené, z velké části zatravněné plochy, dětské hřiště, další herní prvky, mlhoviště pro osvěžení dětí v případě horkého počasí a možnost sezení pod

slunečníky. Tyto prostory a možnosti
využily děti ve všech termínech.
Tento rok Šikulka upravila cenu táborů tak, aby neobtěžovala rodiče, například s dalšími výdaji - doplatky za výlety, trička, vstupné na výletech, doprava,
strava a spotřební materiál, také užívání
všech prostor BCŠ a vše co tábor obsahoval bylo v konečné ceně. a navíc to
Šikulku nezatěžovalo se závěrečným
vyúčtováním. Ceny táborů byly konečné a byly srovnatelné s cenami předchozích ročníků. A jaký byl zájem? Stačí se
podívat na fotografie....
-red8

potravinová banka

Potravinová sbírka v Kauflandu

JIŽNÍ ČECHY - V sobotu 8. září 2018 proběhla v obchodním řetězci Kaufland potravinová sbírka pro Potravinovou banku Jihočeského kraje. Cílovými skupina příjemců této potravinové pomoci jsou zejména osoby se zdravotním postižením, senioři a rodiny s dětmi na jihu Čech.
Potravinová sbírka se konala v osmi
obchodech Kaufland, ve kterých pomáhalo padesát dobrovolníků. Dohromady
se vybralo 5 500 kg jídla a základních
hygienických potřeb. Vybíraly se především trvanlivé potraviny jako těstoviny, rýže, luštěniny, konzervy, cukr, sůl,
dětské přesnídávky, mouky a oleje. Ze
základních hygienických potřeb to byly
dětské pleny a ubrousky, zubní kartáčky
a pasty.
I v Prachaticích se mohli zákazníci su-

permarketu Kauflandu do sbírky zapojit
a přispět svým nákupem. Od osmi ráno
až do šesti večera tady tři dobrovolnice
z Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., pracoviště Prachatice informovaly zákazníky o probíhající sbírce a vybíraly od nich jejich
příspěvky v podobě potravin i drogerie.
Do sbírky se zapojily desítky dárců nejen z Prachatic, kterým tímto velice děkujeme.
Dita Orálková, DiS., dobrovolnice

PRACHATICE - Na snímku je vidět
při akci v Kauflandu dobrovolnice - ředitelka Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Mgr.
Hanka Vlasáková, DiS.
Více na http://pbjk.cz/.

PRACHATICE - Chod potravinových bank napříč Evropou je zajištěn z 85%
dobrovolníky. Snímek z akce z Kauflandu...

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Potravinová banka nechybí i na ostatních kulturních
a společenských akcích, například multižánrovém pouličním festivalu Město lidem
- lidi městu...
snažíme napomáhat všem neziskovkám v Jihočeském kraji, které o pomoc mají zájem
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mládež

Mezinárodní mediálně–umělecký projekt

ZÁTOŇ - Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov
(CPDM) připravilo ve spolupráci se slovenským občanským sdružením
Spolu sme PRIEVIDZA, slovinskou organizací Mladinski kulturni center
Slovenj Gradec (MKC) a mládežnickou organizací Jugend Centrum z rakouského města Steir v termínech od 27.srpna do 2.září 2018 společné setkání mladých lidí z těchto partnerských organizací.
Prostřednictvím workshopů a dalších
aktivit si mladí lidé, rozdělení do národnostně „namixovaných“ týmů, vyzkoušeli například přípravu rozhlasového
pořadu a jeho odvysílání, tvorbu animovaného filmu a také vybraná tradiční
řemesla – kovářství a kreativní uměleckou tvorbu zaměřenou do výtvarné oblasti – „malbu na hedvábí“.
Jako mateřská základna účastníkům
sloužila turistická základna Domu dětí
Rádio ICM Český Krumlov
a mládeže na Zátoni v blízkosti obce
Větřní na Českokrumlovsku. Jednotlivé
tématické workshopy probíhaly v Českém Krumlově na pracovištích CPDM,
o.p.s. – v internetovém mládežnickém
Rádiu ICM, v prostorách NZDM Bouda
a Informačního centra pro mládež.

V Grafitovém dole Český Krumlov

děti si utvářejí názor

Rakouský národní večer
Věříme, že aktivity projektu přispěly
mladým účastníkům k rozšíření jejich
znalostí a zkušeností v hlavních tématech projektu a že projekt přispěl ke
vzájemnému poznávání kulturní a společenské reality života mladých lidí
v jednotlivých účastnických zemích.
Předpokládáme také, že projekt podnítí vzájemnou výměnu zkušeností mezi
účastníky a že budou i dále pokračovat
jejich vzájemné kontakty a přátelství.
Projekt se uskutečnil díky finanční
grantové podpoře Jihočeského kraje,
města Český Krumlov a Ministerstva
školství mládeže a tělovýchovy ČR.
Mgr. Jiří Muk

Multikulturní svět kolem nás 2018

Muzeum a fotoateliér Seidel
V rámci uvolňovacích, odpočinkových a kulturně poznávacích aktivit byly
do společného projektu zahrnuty nejrůznější sportovní hry, splutí části řeky
Vltavy na raftech, prohlídka Zámeckého
muzea, Grafitového dolu Český Krumlov a Muzea a fotoateliéru Seidel v Českém Krumlově.
Nedílnou součástí programu byly i národní večery, při kterých všechny čtyři
národní skupiny (česká, slovenská, rakouská a slovinská) představily ostatním účastníkům nejenom národní tradice, zvyky, kulturu svých zemí, ale i svoji
národní kuchyni.
CPDM o.p.s. Český Krumlov tímto
projektem navázalo na předchozí podobná úspěšná setkání mladých lidí především z Evropy, která pravidelně organizuje již od roku 1998.
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ČESKÝ KRUMLOV - Na podzim NZDM Bouda spouští s Židovským muzeem
Praha vzdělávací, kulturní a volnočasové programy, jejichž témata souvisí s multikulturní výchovou a aktivním občanstvím. Jednotlivé programy mají za cíl prohloubit vědomosti především mladých lidí o jiných kulturách, učit se je chápat
a respektovat. Aktivity jsou pro účastníky zdarma. Začínají už ve středu 3. října
2018 a je určený pro žáky osmých a devátých tříd. A jen taková ochutnávka ....
Dobrodruhy
tektorátu Čech a Moravy za 2. světové
proti své vůli
války.
Workshop je založen na dopisech česGhetto Lodž
koslovenských židovských emigrantů z
Jde o interaktivní alternativou předdoby druhé světové války, které našla v nášky Tradice a zvyky Židů.
pozůstalosti svého otce, Oswalda HolFILMY a minifestival
zera, Joanie Holzer Schirm. Na záklaSoučástí projektu bude také promítádě četby dopisů se budou zamýšlet nad ní tématických dokumentů s besedou se
nejrůznějšími aspekty uprchlictví, do Stanislavem Motlem.
LEKTORKA
kterých patří i uprchlická politika tehMarie Smutná a kolektiv
dejších i současných států.
Nevítaní cizinci
Výstava
Žáci se na základě vlastního pátrání
Ztracená paměť? Místa nacistické nuv dokumentech a následné diskuzi, se- cené práce v České republice.
známí s osudy konkrétních rodin z ProVíce na webovkách...
-red-

děti se vždy těší

Na tábor v Čeříně děti nezapomenou.
Bojují s gobliny, ghouly a na závěr je čeká samotný vampír

šumava - Krásné letní úterý 14. srpna, něco málo da, kázeň je vynikající, žádné nepříjempřed dvanáctou hodinou a… v táboře v Čeříně na nosti jsme zatím nemuseli řešit,“ usmíČeskokrumlovsku vládne klid. Přitom zde tráví vá se ředitel Centra pro pomoc dětem
celých čtrnáct dní 35 dětí a několik vedoucích. a mládeži Vlastimil Kopeček. „Mám
Žádný výrazný křik, nic, všichni odpočívají. Aby ne, dopoledne byli tá- radost, že se starší děti starají o ty menborníci lovit krysy na poli. A to dalo zabrat.
ší. Letos tu máme i sedmileté, o to více
mě těší, že se mají o koho opřít.“
„Krysy v podobě vedoucích s ocasy,“
Řada dětí se už mezi sebou zná z přeusmívá se hlavní vedoucí Pavel Heller,
dešlých
let, obměnila se zhruba třetina.
kterému se říká Tank. Tématem letošní„Polovina
účastníků je z Českokrumho tábora s názvem Prázdniny v pohybu,
lovska,
zbytek
z jiných regionů – napříkterý každoročně organizuje Centrum
klad
z
Českých
Budějovic. Bylo tomu
pro pomoc dětem a mládeži v Českém
tak
i
dříve.
Co
se
týká vedoucích, tak ti
Krumlově, je totiž Zaklínač. Děti se tak
se
takřka
neobměnili,“
dodává Vlastimají den co den setkávat s různými pomil
Kopeček.
tvorami, přičemž krysy… to jsou ty nejJedna zásadní změna se však udála.
menší z nich.
Tank
se v roli hlavního vedoucího ocitl
Hlavní úkol dne byl jasný – přinést co
vůbec
poprvé. Tábor dlouhé roky vedla
nejvíce ocásků, za které pak lovci dostaFoto Martin Strachoň Iva Sonnbergerová, která je nyní na mali zlaťáky. A že se do lovu pustili s vervou! A to i přes to, že bylo třeba čerpat (začalo se v neděli 12. srpna). Chvíli po teřské dovolené. „Tank s námi jezdil na
síly, protože později odpoledne měl na dvanácté se ozývají kuchařky, že je obí- tábory už jako dítě, proto je fajn, že se
scénu nastoupit goblin, malý šibal při- dek hotový a dravci se slétají. Aby ne, uvolil. S naším táborem je pevně spjatý,
pomínající skřeta. „Vlastně je pěkně voní to kouzelně. A po lovu krys… má dává to smysl,“ říká Vlastimil Kopeček.
Jak bylo zmíněno, tábor trvá čtrnáct
ošklivý a má zhruba jen metr,“ popisuje člověk přece jen vyhládnuto.
dní
a finální tečka bude pro děti bezePavel Heller. „Je už o něco nebezpečObědy mizí z ešusů a následuje mytí
sporu
nezapomenutelná. Vždyť budou
nější než krysy, ale další dny nás budou nádobí, po kterém je poobědní siesta.
muset
porazit samotného vampíra! Začekat ještě horší protivníci jako napří- Některé děti hrají fotbal, jiné si hrají
tím
si
věří,
ostatně na goblina už si brouklad ghoulové. Ve finále se samozřejmě uvnitř hlavního stanu, další se jen baví
sily
zuby,
ale
přece jen… metrový skřet
střetneme s tím největším – samotným ve stínu… Že jsou letos skutečně velmi
a
mocný
upír,
to je pořádný rozdíl.
vampírem.“
hodné, potvrzují i vedoucí. „Je to paráTak
jim
držme
palce!
Někoho může napadnout, zda se děti
Václav Votruba
na táboře plném bubáků nebojí, což ale
Tank vyvrací: „Skutečně ne. Máme to
uzpůsobené tak, abychom nestrašili ani
nejmenší táborníky. Přece jen tady letos
máme i sedmileté děti.“
Zaklínač je každopádně pro tábor
vděčné téma. Je dobrodružný, má postupný vývoj a mnohé děti ho znají.
„Svůj podíl na tom má i počítačová hra,
která je v posledních letech velmi populární,“ dodává Tank, který si Zaklínače
zamiloval už v mládí. A to natolik, že
ho má dokonce vytetovaného na ruce.
„Zaklínač je lovec netvorů. Dnes je to
zaniklé povolání, ale dříve byl svět, ve
kterém byli upíři, chiméry a tak dále.
A právě tyto potvory se občas zatoulaly
až příliš blízko k lidským obydlím. Byl
pak na ně povolán Zaklínač,“ vysvětluje. Samotné knihy ale tábor přímo nekopíruje, spíše se nechává jen inspirovat.
Vopršálku, Vopršálku, už zase pod parou???
Ale zpátky do zmíněného úterý 14.
Tentokrát mám, milý pane doktore, potřebné povolební procenta demokracie...
srpna, což byl teprve třetí táborový den

povolební ...
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polemika

Komu a proč jsou neziskovky osinou v zadku?

Titulek a graf jsem si sice vypůjčil od Martina Šimáčka, IPSI, který
přes dvacet let fungoval v neziskovém sektoru, nyní osm let je především ve veřejné správě, a také
s ním v mnohém souhlasím. Jenom
ve svém zamyšlení opomněl na to,
že do neziskovek patří i církve a politické strany, které z toho našeho
pomyslného krajíce nejvíce ukusují.
To, že útoky na neziskové organizace v Česku stále zesilují, to cítíme
každý den. V očerňování neziskovek se politici předhánějí, a to nejen
dosluhující prezident Miloš Zeman
nebo předseda SPD Okamura. Není
to žádným překvapením, ale nejsou
sami. V současné době to patří ke
koloritu skoro všech stran a politiků. Přitom právě politické strany
mají podle zákona svůj příděl financí jistý a navíc je mnozí podnikatelé podporují, protože vědí, že se
jim to několikanásobně vyplatí.
Je to dobrý kšeft, který platíme
my všichni.
Na netu kolují záhadná odhalení, jak
jsou neziskovky napojeny na zahraniční
a místní finanční magnáty, jak parazitují na státním rozpočtu apod. Občanská
česká společnost si takto z hlouposti pod
sebou podřezává větev. Stát není schopen sám vše řídit a zabezpečit, například
odvětví masového sportu, zájmových
spolků nebo sociálních služeb. Neziskovky mají stále nezastupitelné místo v sebeorganizaci od spodu, nabízejí
iniciativu, angažovanost a podílet se na
rozvoji celé občanské společnosti i individuálních zájmů jedinců.
Vše začalo vlastně asi před pěti, deseti lety, a to bylo zapříčiněno odchodem
12

některých politických osobností, útokem dezinformačních
webů distribuovaných nejen z
východu, ale i novou a staronovou politickou a lobbistickou garniturou. Ty se obávají
veřejné kontroly, a tak hledají
vnitřního a vnějšího nepřítele.
Je to období pošlapávání demokracie a nastolování autoritářství. Nejvíce jsou pro ně
nebezpečné neziskovky, které
jsou kritické, nezávislé a většinu své činnosti dělají zadarmo
nebo za minimální podpory.
Vše se vždy stupňuje v období
voleb. Nechybí ani přímé útoky
na ty, kteří jsou nepohodlní, kteří chtějí
občanskou společnost stmelovat. Oni si
chtějí udržet, za každou cenu, svou moc
a beztrestné ukrajování z finančního
společného krajíce. Oni mají podporu,
oni umí napsat granty tak, aby prošly,
oni nemají problémy s úřady a s politiky. Jsou jejich, a tak proč by si „kapříci
měli vypouštět své rybníčky“.
Všichni konstatují, že státní správa
bobtná, ale nikdo ji nechce utlumovat. Líbil se mi názor jednoho kolegy,

který navrhoval nadnesené stanovisko: „Z pěti úředníků, čtyři propusťme
a v poslanecké sněmovně by stačili tři
zástupci, aby se vždy našlo východisko
a vše by netrvalo tak dlouho. Osvobodili bychom se tak od rádoby demokratických diskuzí, které nikam nevedou. Vše
by se zlevnilo a zbylo by více peněz
pro školství, policii, hasiče, záchranáře, zdravotnictví…, ale i pro občanskou
společnost – skutečné neziskové organizace, které pracují se živými lidmi a ne
s čísly…“
Neziskový sektor má být korektivem
rozhodování veřejné správy, účastníkem na formování veřejných politik.
Partnerem, který nechybí u žádných
jednacích stolů, u kterých se politici
a úředníci ptají na názor veřejnosti na
chystané změny. Samozřejmě že to posléze politik a úředník rozhodují, ale
s tím, že kontinuálně spolupracují s veřejností, a i touto cestou jí transparentně
vysvětlují své rozhodování. To je princip participace a tedy participativní demokracie. Stát by si měl u neziskovek
objednávat to, co sám nedokáže zajistit
a dělat nechce a nedovede.
Jiří Riki Řeháček

realita...

Máňo, už je to tady! Rychle se oblékni, konečně jsme vyhráli ty zatracený
obecní volby... - A jaké si mám vzít? Ty modré nebo červené?
-Riki- Oboje a vypadni!

otázníky...

Ing. Martina Berdychová, předsedkyně Asociace NNO České republiky, srpen 2018

Martina Berdychová: Jak se hájit, neziskovky?

V souvislosti s dlouhodobou kampaní politiků i některých
médií proti neziskovkám, která vyvrcholila návrhem ministryně financí krátit v příštím roce dotace o 20%, jsou publikována stanoviska a prohlášení mnoha NNO. Dozvídáme
se, jak jsou potřebné, co vše pro občany dělají a také to, že
se nebrání větší kontrole. Dokonce, že by se ještě něco dalo
uspořit. Připomíná mi to obranu raněného organismu zahnaného do kouta. Ano, neziskovky jsou v koutě, ale už dávno, vlastně od doby, kdy se stal prezidentem Václav Klaus
a po něm Miloš Zeman. Veřejný sektor si přiděluje zdroje
schvalováním rozpočtů sám (z našich daní), podnikatelé si
na sebe a své zaměstnance vydělají, zejména v době dlouhé
konjunktury. Jen neziskový sektor doslova škemrá o dotace za nedůstojných podmínek. Ty jsou přitom rok od roku horší, přibývá byrokracie a dalších nesmyslných podmínek. O co později přicházejí peníze, o to více chodí kontrol.
V neziskovém sektoru lze ušetřit na
Na vině je způsob financování, tedy
dotační systém, zděděný z dob komunis- dotacích 25% jedině tak, že z podporomu. Jen se stále více „zdokonaluje“, česky vaných ¼ NNO prostě zanikne. Státní
řečeno komplikuje. Dotace si ale nevymy- dotace pobírá cca 3 600 všech existujících
slely neziskovky, naopak je urputně pro- NNO, tedy nikoliv oněch 130 000, jak se
sazuje státní správa a samosprávy. Proč? nám snaží podsunout populisté. Přitom
Administrativně náročný dotační systém drtivá většina peněz jde do sportu, sociálvytvořil obrovské množství pracovních ních služeb a vzdělávání. Na ty „politické“
míst na úřadech. Dotace se musí každoroč- zbývá opravdu minimum. Několik těchto
ně připravovat, vypisovat, vyhodnocovat známých NNO má často podporu nikoliv
a kontrolovat. Kromě toho mohou úřed- ze státního rozpočtu, ale ze zahraničí. Ještě
níci v nepříliš transparentních pravidlech zbývá, aby je zákonodárci označili podle
ovlivňovat, koho podpořit, čímž neziskový ruského vzoru za zahraniční agenty, nebo
sektor nepřímo ovládají. ANNO ČR dlou- přímo zakázali, jako Orbán v Maďarsku.
Občané i politici často mylně považují
hodobě prosazuje změnu systému financování z dotačního na výkonový – tedy za NNO i četné vládní agentury. Velké
na lůžko, na kontakt nebo intervenci. Nor- možnosti úspor jsou na straně příspěvkomativní cena se dá přece spočítat, podob- vých organizací, zřizovaných samospráně jako ve zdravotnictví. Resorty a kraje vou. Ta jim kryje plně náklady, aniž je
by měly mít přehled, jaké veřejné služby prokázáno, že tím jsou finance používány
potřebují, v jaké kapacitě a v jaké kvalitě. efektivněji. Naopak, mnohé jejich služby
Pak by bylo možné uzavírat dlouhodobé jsou ve srovnání s neziskovkami podstatně
smlouvy a neopakovat byrokratický pro- dražší. Možnost přímého politického vlivu
krajů a měst na vlastní organizace je bohuces každý rok.
Nebere se v úvahu ani zásada ply- žel v zájmu každé zvolené krajské reprenoucí z rozpočtových pravidel, tj. 30% zentace, proto se ekonomickou efektivitou
kofinancování ke každé státní dotaci. To příliš nezabývají. Řízení příspěvkových
ale neplatí pro rozpočtové organizace, pří- organizací má navíc často velmi netranspaspěvkovkám to automaticky uhradí zřizo- rentní pozadí s vysokým korupčním potenvatel. Tedy jen NNO mají tuto povinnost ciálem.
A kdo jsou vlastně ty čistě politické nea už přidělením dotace na nás stát šetří
oněch 30% nákladů na veřejnou službu. ziskovky? No přece ty spojené s vládnoucí
Doporučení, aby NNO šetřily na provo- garniturou. Nelze předpokládat, že by vlázu, je zcela nereálné, protože už tak žijí da dotacemi podporovala subjekty propana hranici ekonomické udržitelnosti. Platy gující zájmy opozice. Proslulý Spolek přájsou cca o 20% nižší, než v jiných sekto- tel M. Zemana možná žádné dotace neměl,
rech, technické vybavení je většinou zasta- odmítl zveřejnit zdroje, ze kterých volební
ralé, zaměstnanci často používají vlastní kampaň prezidenta financoval. Jistě však
notebooky a mobily, jejichž provoz platí z dostal něco domů oklikou, např. neuvěřivlastní nízké odměny. V organizaci je udr- telnou dotací pro výkonnostně chabý fotžuje především nadšení, potřeba pomáhat balový klub v Mynářových Osvětimanech.
druhým a možná i vyšší tvůrčí svoboda. Pozoruhodná je také Rada seniorů, kde naTo však většinou končí, když založí rodi- leznete v úvodu jejich webových stránek
nu nebo se přiblíží důchodový věk, proto velké poděkování předsedy Pernese, že
odcházejí ti kvalifikovaní do mnohem lep- senioři dbali jeho výzvy a volili prezidenta
Zemana, dále že volili partnerské politické
ších podmínek jinam.

strany, mj. ČSSD a KSČM, a že podporují
vládu premiéra Babiše. Bez ohledu na to,
které politické subjekty předseda Pernes
podpořil, je takovéto vyjádření pro klasickou NNO zcela nemístné. Z poslední zveřejněné výroční zprávy 2016 vyplývá, že
tato organizace získala ze státního rozpočtu 1,8 mil Kč a další 3 mil. Kč z rozpočtu
krajů. Bude se jich také týkat avizované
omezení dotací politickým neziskovkám?
Specifickými politickými neziskovkami jsou odborové svazy a jejich konfederace. Veřejnost je sice jako NNO nevnímá, ale např. ČSÚ ano – jsme evidováni
ve společné metodické kapitole. Posláním
odborů je hájit zájmy zaměstnanců, proto
také každé vládě řádně zatápějí. Zdaleka
nežijí jen z členských příspěvků. Na webu
ČMKOS výroční zprávy nenajdete, za to
je tam uvedena celá řada projektů podpořených z národních i evropských dotací. Je
tedy otázkou, zda jsou odborům na míru
šité dotační programy výrazem nezbytné
potřeby utiskovaných zaměstnanců v době
konjunktury, nebo úlitbou vlády za umírněnost v prosazování odborářských požadavků.
Proti komu politici vlastně bojují,
když premiér Babiš nechce sahat na sport,
tedy ¼ ze všech státních dotací? Ministryně Schillerová nechce omezovat dotace na
sociální služby, to je téměř 40%, ministři
školství a kultury se také nechali slyšet, že
jejich resortů se úspory týkat nebudou. Na
tzv. advokační neziskovky, které obhajují
práva občanů včetně menšin, životní prostředí, gender, pracují s obětmi trestných
činů i s odsouzenými apod., šlo v r. 2015
jen necelých 300 mil. Kč, v zahraniční pomoci se jedná o podobnou částku 302 mil.
Kč, celkem tedy 6% ze všech státních dotací. I kdyby stát zrušil těmto NNO veškerou podporu, ušetřilo by se maximálně
600 mil. Kč. Prohlášení ministryně financí
o úspoře 3 mld. Kč je tedy něco jako výstřel z Aurory na bezbranného „sluníčkáře“.
Jak se tedy bránit nenávistným útokům, odebírání financí a pomluvám
o „ziskových“ neziskovkách s bájnými
platy jejich zaměstnanců? Nejlépe asi
obětavou a trpělivou prací pro své členy
a pro potřebné občany. Rozhodně nelze
připouštět, že potřebujeme vyšší kontrolu,
nebo že lze v těch běžných NNO ještě šetřit. A pokud dojde skutečně na avizované
krácení dotací, je krajním řešením přestat
tyto služby poskytovat. Je to pro většinu
z nás obtížná představa, ale když mohou
stávkovat odboráři, proč by se nemohly
podobně zachovat utlačované, podfinancované a neprávem kritizované neziskovky.
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služba

Nové informační a poradenské centrum Ledax
ČESKÉ BUDĚJOVICE - Ledax, který má mnohaleté zkušenosti se službami především pro seniory, začal v letošním roce nově provozovat pobytovou
službu v Centru sociálních služeb Domus v Ostravě. V Českých Budějovicích
otevřel začátkem září nové Informační a poradenské centrum. A především
o něm jsme hovořili s jeho vedoucí Ing. Evou Hejdukovou.
Řekne-li někdo Ledax, tak si oka- nensku plně hrazena Všeobecnou zdramžitě vybavím služby pro seniory, pře- votní pojišťovnou. Další novinkou bude
devším pečovatelskou službu, Senior od letošního podzimu terénní odlehčovací
Point a Klub R 51 plus. Proč jste se služba, která bude fungovat v rámci dorozhodli vytvořit Informační a pora- mácí ošetřovatelské a hospicové péče. Jedenské centrum?
jím hlavním cílem je poskytnout pečujícím
Informační a poradenské centrum bylo osobám čas na odpočinek.
jen dalším logickým krokem v našich
aktivitách. Zkráceně by se dalo říci, že
chceme být lidem blíž. Být nejen víc na
očích, ale i dostupnější ve smyslu bezbariérovosti – je to k nám jen malý „schůdek“. Náš záběr poradenských a volnočasových aktivit je široký a potřebovali
jsme již více prostoru. V Infocentru budou kromě menších workshopů probíhat
i aktivity zmíněného Senior Pointu.
Kdo by měl tedy vyhledat služby Infocentra?
Přestože jsou klienty společnosti Ledax převážně senioři, nové Infocentrum
je určeno široké veřejnosti. Chceme být
kontaktním místem pro ty, kteří hledají
pomoc v sociální oblasti. Tedy nejen pro
seniory, ale i pro pečující rodiny či jednotlivce. Jsme tady i pro zájemce o dobrovolnické programy. I nadále se budeme věnovat volnočasovým, vzdělávacím,
zábavným i preventivním aktivitám pro
seniory. Rádi bychom také navázali spoV Českých Budějovicích provozujelupráci s ostatními seniorskými organi- te dvě kontaktní místa Senior Pointu,
zacemi, které v Českých Budějovicích již s čím se mohu na vás obrátit?
dlouhodobě fungují.
Ráda bych zmínila asi to nejzásadnějNavštívím-li vás v Otakarově ulici, ší, a tím je prostý lidský kontakt, prostor
jaké služby mi nabídnete?
pro vyslechnutí přání nebo problému
Náš slogan „Stárněte podle svého“ a následně pomoc při jeho řešení. Nabínaznačuje, že šíře služeb je obrovská, od zíme bezplatnou právní poradnu, ve ktepobytových zařízení přes terénní sociální ré pomáháme seniorům zorientovat se ve
a zdravotní služby, půjčovnu zdravotnic- správní a právní problematice. Často se
kých pomůcek až po volnočasové, vzdělá- zde řeší občanskoprávní vztahy, spotřevací a dobrovolnické aktivity mladších či bitelské nebo finanční problémy. Senior
aktivnějších seniorů.
Point nabízí vyřízení slevové karty Senior
V letošním roce jsme navíc naše terénní Pas nebo možnost využití počítače s příslužby rozšířili o domácí zdravotní péči. stupem na internet. Zcela novou službou
Jedná se o péči v domácím prostředí, je „Hodinový ajťák“. Služba nabízí inkterou poskytují výhradně zdravotní ses- dividuální přístup ke klientovi a pomoc
try s dlouholetou praxí. Velkou výhodou s ovládáním PC, tabletu nebo chytrého
je možnost zkrácení pobytu v nemocnici, telefonu. Tato služba je zpoplatněna, ale
omezení zbytečné přepravy pacienta do většina ostatních je zdarma.
ambulantních zařízení i větší psychická
Problémem řady seniorů bývá samopohoda klienta. Od letošního roku je tato ta. Jak mohou trávit volný čas s Ledaslužba na Českokrumlovsku a Trhovosvi- xem?
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Ledax vznikl v roce 2007.
Svým klientům nabízí nejen pečovatelskou službu a osobní asistenci,
ale i domácí zdravotní péči, domácí
ošetřovatelskou a hospicovou péči
a pronájem zdravotnických pomůcek.
Provozuje pobytové služby v Centru
sociálních služeb Emausy na Dobré
Vodě u Českých Budějovic, v Domově pro seniory ve Vysokém Mýtě
a nově také v Centru sociálních služeb Domus v Ostravě. O všech aktivitách se dočtete v Ledax Novinách.
Více informací najdete na
www.ledax.cz
nebo na bezplatné infolince 800 221 022
Mezi naše volnočasové a vzdělávací
aktivity patří Klub R51 plus, pravidelné
středeční aktivity v Klubu seniorů v Komunitním centru na sídlišti Máj v Českých Budějovicích, výlety, vycházky, besedy, přednášky apod. Snažíme se přispět
k větší informovanosti seniorů, angažujeme se v různých zdravotních programech
a motivujeme ke zdravému životnímu stylu. Smyslem těchto aktivit je také podpora společenského života seniorů. Dále
nabízíme možnost zapojení se do projektu
„Tvořím Ledax ART“, kde propojujeme
ruční práce a radost z pomoci druhým.
Vznikají tak krásné funkční a designové
výrobky a výtěžkem z jejich prodeje podporujeme opět především seniory samotné. V neposlední řadě se snažíme aktivnější seniory motivovat k dobrovolnické
práci, v rámci které mohou dělat například společníky lidem v domovech pro
seniory. Je to výborný lék na řešení problému samoty seniorů na obou stranách
a často tak vzniknou i silná přátelství.
Na co se můžeme těšit v nejbližší
době, co bychom si rozhodně neměli
nechat ujít?
V úterý 2. října od 17.30 hod. proběhne
v Sále Beseda v Českých Budějovicích již
třetí ročník oblíbené módní přehlídky Seniors defilé, kde se v roli modelek objeví
nejen seniorky, ale i jejich dcery a vnučky. Jste srdečně vítáni! Naše další aktivity najdete v Kalendáři akcí na stránkách
www.ledaxsenior.cz .
Pro tištěnou verzi programů a pozvánek si pak můžete přijít k nám do Infocentra, Otakarova 23, České Budějovice.
Kateřina Krchová

názory, postřehy...
Mediální gramotnost

Prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D., člen
katedry mediálních studií Fakulty sociálních věd
UK a vedoucím
katedry mediálních studií Metropolitní univerzity
Praha, autor koncepce mediální výchovy pro základní
školy a gymnázia: „Jedním z klíčových
parametrů mediální gramotnosti je to,
kterým médiím lidé důvěřují. Průzkum
ukázal, že česká dospělá populace vkládá nejvíc důvěry do rozhlasu a nejméně do tištěných médií. Pravděpodobně
se do tohoto postoje promítá, s jakými
problémy je spojován „mediální obraz“
jednotlivých médií. Noviny jsou předváděny jako – s mírnou nadsázkou – hříčka v rukou majitelů, zatímco rozhlas je
pro média téměř neviditelný.“
Perlička: Zkrácené, doslova populisticky vytržené ze souvislosti, údajné
tvrzení prof. Jana Jiráka, že „čtenář má
právo na pravdu i na lež“ vyvolala
velkou polemiku v mnoha médiích a novinářů. Přitom v rozhovoru pro Aktuálně.cz doslovna řekl: „Ale pokud vím,
tak v demokratických poměrech nebývá zvykem ukládat povinnost, že každá
informace musí být vždy pravdivá. To
právo na nepravdu je součástí svobody
projevu. Jinak se dostaneme do situace,
která bude daleko bližší nedemokratickým poměrům.“, a s tímto můžeme jen
souhlasit, a to bez sebemenších připomínek. Jeho konstatování není šílené,
neuvěřitelné a pro společnost zcela
destabilizační..., jak ho někteří oponenti
opět označkovali.

Vybráno z různých rozhovorů z periodik, například Aktuálně.cz, Parlamentní listy, Britské
listy apod. Osobně si pana profesora a jeho názorů velice vážím... Byl jsem také jeho studentem,
i když dálkařem, a vždy jsem si jeho názorů vážil, a to se nezměnilo ani po pětadvaceti letech.

lečnosti. Vlastní pravdy zde jsou potvrzovány tzv. lajkováním.

Současná generace

Dorůstá generace, pro kterou je důležitější prožitek než úvaha. Celá architektura komunikace po sociálních sítích
i sdělení reklamního charakteru akcentují prožitek – nemysli, následuj prožitek. Lajkni, nepřemýšlej o tom, prožij
to! To se staví jako klíčová hodnota.

Hlavně mít papír

Přibývá studentů, kteří od začátku
vědí, že se nechtějí živit tím, co budou
studovat. Přibývá lidí, kteří nevnímají
vysokou školu jako přípravu na profesní život. Studium vnímají jako prožitek.
Když budu optimista, jako zkušenost. Je
to jiný přístup ke světu. V humanitních
oborech se s tím dost setkávám. Těžko se třeba vyrovnávám s tím, že mým
studentům nevadí, že nevědí něco, co ví
ostatní. Je jim jedno, že každý zná něco
jiného: jiné filmy, jiné knihy, jiné písničky. Mám pocit, že se rozpadla jedna
věc, která v kulturní rovině společnost
držela pohromadě. To je představa,
že existuje určitý kánon, který musíme
všichni znát.

Mladí a odlišnost

Dnešní mladá generace žije s tím, že
mít něco společného, to že není významná hodnota. Nežijí v prázdném světě,
ale společenství se rozpadlo do malých,

relativně uzavřených světů, které nepovažují za nutné se propojovat a mít něco
společného. Někteří psychologové říkají, že vyrostou generace, které nebudou
umět vyjednat kompromis, protože se
s tou dovedností nikdy nesetkali, protože žijí ve světě těch, kteří se utvrzují
v tom, že vidí svět stejně.
-riki-

slovo na závěr

Vážení přátelé,
dostáváte do rukou letos už osmé číslo
našeho Občasníku. A nyní chci hlavně
mluvit ke členům asociace: „Probuďte se a využívejte svých asociačních webových stránek
a Občasníku“.
Vím, a věřím, že každý z nás má toho mnoho,
že nestíhá, že stále něco
dotahuje, vylepšuje, dohaduje, někoho
přesvědčuje a navíc proti nám všem jsou
mnohá média a politici, kteří nevědí zcela nechápou, co je to vlastně ta občanská
společnost a demokracie? O té jen někde
četli a i slyšeli.... Nedejme se! Právě proto vám nabízíme tu možnost se tady prezentovat. A jak to vypadá? Kdyby nebylo
pár jedinců, nadšenců, tak jsem už přestal
tohle neperiodikum vydávat, protože každý z nás chce vidět smysl své práce, snahy
a mě se občas ztrácí... Záleží jen na vás,
zda budeme vycházet dál...
J.R. Řeháček, předseda asociace

moudrost především...

Médiím nevěřte.

Jen tak vám zůstane zdravý
přístup k realitě

Problémem dnešního mediálního světa je skutečnost, že si lidé nevědí rady
s některými zprávami. Média berou
střípky událostí, které se právě dějí, vytrhávají je z jejich přirozeného kontextu
a vkládají je do kontextu jiného. A my
cítíme, že v tom novém kontextu, kde
jsou vedle sebe Zimola, Trump, Sýrie,
nám nedávají vysvětlení a problém dál
nerozklíčují. Bojuje se totiž o sledovanost, návštěvnost a poslechovost. Média nám nedají vydechnout. Sociální
sítě stojí za stále větším rozdělením sposnažíme napomáhat všem neziskovkám v Jihočeském kraji, které o pomoc mají zájem

-Riki15
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