občasník
www.annojck.cz

PRO ČLENY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH organizací jihočeského kraje,
podzim/zima 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 * Přihláška

krátce

* Asociace nNO 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).
* Připomínáme, že jsme dostali spoustu pozvánek na akce, ale ty jste poslali
s měsíčním zpožděním, protože akce
v říjnu, v době nového Občasníku, už
byly..., a tak je potřeba reagovat včas
a s předstihem.
* Semináři Podpora kulturních a vzdělávacích
projektů 2014 - 2020, který se bude
konat dne 5. listopadu, 10 až 13.30 hodin
v sále Zastupitelstvae Krajského úřadu
Jihočeského kraje (U Zimního stadionu
1952/2, České Budějovice).
Seminář organizuje Eurocentrum České
Budějovice ve spolupráci s Jihočeským krajem a s dalšími partnery.
Na semináři budou představeny programy Evropa pro občany, Kreativní Evropa,
Erasmus+, Mezinárodní visegrádský fond a
Přeshraniční spolupráce Rakousko-ČR v období 2014 - 2020. Seminář Vás také seznámí
s tím, jaké možnosti financování nabízejí
jednotlivé programy, jaké jsou podmínky
pro úspěšného žadatele a případné novinky
v těchto programech.
SEMINÁŘ JE BEZPLATNÝ.
Registrace do 30. října 2018 na e-mail:

patakova.katerina@vlada.cz.

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.
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Konec roku se blíží, budeme hodnotit

Už jsme zase o rok dospělejší..., a tak opět psát o tom, že
bilancujeme, hodnotíme, ohlížíme se nad klady a zápory našich
výsledků je holý nesmysl. To je samozřejmé, protože se z něčeho musíme poučit, pochválit si to, co se nám podařilo, protože
to nikdo za nás neudělá. Stejně nás nemine ta stará a stálá rutina, že to musíme udělat. A k tomu nám dopomáhej všichni
svatí, protože mnohdy je to moc hodně těžké a „profíci“ umí
vytěžit z mála a my většinu věcí bereme jako samozřejmost,
a tak jsme v jejich očích stálí amatéři a jsme zranitelnější.
Přesto se musíme ohlédnout, vše pořádně zhodnotit a hlavně najít východiska pro ještě lepší výsledky naší snahy, práce.
Nejlepší je na tom všem, že naši drazí úředníci stále něco nového vymýšlí. Jsou to
nové tabulky, hlášení, odůvodnění, svodky, opatření, práce s daty a osobními údaji
apod. Co úředník, to nový tiskopis a všechno se valí na nás, kteří většinou vše děláme
jako koníčka, v lepším případě jako částečný nebo i celý pracovní čas za minimální
mzdu. Za to by žádný úředník nedělal, a tak je stále výš v ohodnocování, než my, kteří
vytváříme nějaké hodnoty a ne „papíry“ . Kdysi se slibovalo, že výpočetní technika
a další moderní vymoženosti odbourají papírování, ale opak je pravdou, a tak se nám
plní nejen paměti počítačů a médií, ale i šanony s papíry. Přesto se nedáme, protože
my chceme dělat pro ostatní, aby měli spokojenější a plnohodnotný život, a to je jedno
zda se jedná o kolegy pracujícími s dětmi, dospěláky, seniory nebo handicapovanými.
Jiří Riki Řeháček
předseda asociace

kreslený humor

polemika

Volby skončily a jak to bude se sliby?

Letošní komunální volby skončily, stejně jako rozhodování o obměně několika senátorů. Úplné výsledky
jsou sice známé, neodvratné, ale nikdo pořádně neví,
kdo ve skutečnosti bude vládnout na té jejich radnici.
Mnohde se teprve utvářejí koalice. Jedni jsou nadšeni, druzí zklamáni tím, že se tam dostaly stejné tváře, že
lidé rychle zapomínají na jejich vládnutí. Jinde se do zastupitelstev dostali noví a mladí, a to je dobře, protože
politika potřebuje novou a zdravou krev. Přesto mnozí
jsou skeptici, že se nic nezmění, že ti noví se brzo „otrkají“ a mohou být ještě horší než ti předešlí. Někde se
zhola nic nezměnilo. Lidé dali důvěru těm, kteří tam už
byli. Berou je lidsky, že se něco povedlo a něco ne. Tak, jak v běžném životě,
ale toho dobrého bylo více, a tak nechtějí změnu. Horší je to v místech, kde si
nebylo koho vybrat, a tak lidé volili „menší zlo“. To jsme zažili už několikrát
a mnozí z toho mají až zrůdné sny. A tak nevím, mám být pesimistou nebo
optimistou, že bude už konečně lépe? Jsem optimista a věřím, že ten den nastane a my se budeme mít lépe, ale musíme své nově zvolené zastupitele, radní
a posléze své starosty, místostarosty i senátory více kontrolovat a chtít od nich,
aby své sliby plnili a nezůstalo jen u slibů. Karty jsou sice rozdány, ale záleží
na každém z nás, zda ti, co se letos dostali na radnici budou pracovat pro celek
nebo jen pro sebe a své kamarády. To my máme stále v rukou a nezapomínejme na to.					
Jiří Riki Řeháček

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

zajímavosti

Asociace nestátních neziskových
organizací České republiky začala
vydávat svůj bulletin jako čtvrtletník.
Kdo přišel na konferenci o sociálním
podnikání pořádanou ve čtvrtek 13. září
v Praze, mohl si odnést první vydání
bulletinu ANNO ČR, v němž ANNO
ČR informuje nejen o své činnosti a aktivitách jejích členů, ale i o širším vývoji postavení neziskového sektoru v České republice. Celé vydání si můžete
stáhnout v PDF na webovém odkazu:
https://bit.ly/2pdTicP.
-red-

nezapomínejme

kde nás najdete?

Už několikrát
jsme si všimli, že
někteří naši členové stále používají
staré logo asociace
z roku 2010.
Humanitární pomoc Ukrajině, z.s.
Prosíme tedy všechny, aby si z naplánuje další cestu do válečné zóny...,
šich webových stránek stáhli nové logo
a tak opět žádají o podporu a pomoc.
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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sport a senioři

První Sportovní hry...

TÁBOR – Slunečné počasí, více než sedm desítek účastníků, a především pohodová atmosféra na ploše i v ochozech – to všechno provázelo
historicky první Sportovní hry seniorů v Táboře. Klání určené aktivním
lidem ve věku 60 a více let přilákalo na stadion Míru osmnáct družstev,
jejichž členové postupně absolvovali šest vypsaných disciplín.
Soutěžilo se v hodu granátem na dálku, srážení plechovek míčkem, házení
kroužků
na kužel,
hodu míčkem
na
panáka,
střelbě florbalovou holí na malou branku a ve slalomu na 25 metrů. A přestože
všichni aktéři her vložili do svých výkonů maximální úsilí, v drtivé většině
případů prošli nástrahami jednotlivých
disciplín s úsměvem na rtech. Po skončení sportovního zápolení se ještě více
rozjasnily tváře členů tří nejlepších
družstev. Z prvenství a zlatých medailí
se radoval mužský tým Klubu vojenských důchodců, pomyslný stříbrný
stupínek obsadilo družstvo s názvem
Slunečnice a bronz potěšil partu vystupující jako Čtyřlístek.
Myšlenka uspořádat sportovní hry
pro dříve narozené i v Táboře se zrodila v hlavách členů nedávno založené
Městské rady seniorů. A jak přiznal její
předseda Jaroslav Kupsa, účast i atmosféra akce předčily prvotní očekávání.
„Soutěží se zúčastnilo sedmdesát dva
seniorů, další jsou na tribunách, takže
tady máme přesto sto lidí. Měli jsme
plány na dvacet družstev, ale v myšlenkách jsme jich měli tak deset. Jsme tedy
šťastní za to, že se to hned napoprvé

setkalo s takovým ohlasem,“ liboval si
Jaroslav Kupsa a dodal, že touto akcí
snaha dostat seniory z pohodlí domova
zdaleka nekončí.
Chvála od pořadatelů vstříc účastníkům našla zpětnou vazbu u samotných
aktérů her. „Čím nás tahle akce oslovila? Že je to sranda a užijeme si zábavu,“ prohlásil s úsměvem kapitán vítěz-

ného týmu Klubu vojenských důchodců
Miroslav Mana.
Suverénně největší podpory se z hlediště dostalo nakonec bronzovému
Čtyřlístku. „Nás je slyšet všude, když
někam přijedeme,“ zasmála se kapitánka družstva Jaroslava Votýpková a rovněž ocenila premiérový ročník sportovních her. „Náš spolek je aktivní, neustále něco podnikáme a někam chodíme.
Proto jsme do toho šli i tentokrát. A už
teď se těšíme na příští ročník,“ podotkla.
Pavel Šácha, www.jcted.cz

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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pomoc dětem ukrajiny

Přijeli z jihu Čech a přivezli hezké dárečky

BECHYNĚ / UKRAJINA - Ani při této misi v září 2018 Petr Oliva
se svým týmem ze spolku Humanitární pomoc Ukrajině nezapomněli
na ty, kteří trpí válkou nejvíce na děti v přifrontových obcích.
Společně s T4U a Cimic Avdijivka
Tým navštívil školy v Netajlovem,
rozdávali dárkové balíčky od dětí z ji- Pervomajsku a Luhanskem, prostředhočeských základních škol, a to z Vese- nictvím CIMIC darovali věci dětem ve
lí nad Lužnicí, Jindřichova Hradce, Pís- škole v Krasnohorivce. Nezapomněli
ku, Novosedel nad Nežárkou, a kvalitní ani malé děti v mateřské škole v Pervoškolní tašky a batůžky, které dětem na majsku.
Ukrajině poslala česká společnost TOPGAL.
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„Ještě jsem se doma ani neohřáli, nestačili jsem zpracovat report z cesty po
Donbase a už připravujeme další cestu
na východní Ukrajinu společně s T4U.
Bude to znovu náročná cesta, tentokrát
s omezeným počtem účastníků, ale zato
s velkým nákladem humanitární pomoci
- opět především pro děti,“ svěřil se na
konci září, po příjezdu, Petr Oliva.

média a my

Jak dostat neziskovku do našich médií?

PRAHA - Ve středu 10. října 2018 se konal v sídle Asociace nestátních neziskových organizací v
České republice zajímavý seminář na téma Jak dostat neziskovku do médií.
S e m i n á ř a propagaci proběhnutého mediálního
se skládal ze výstupu a úspěšné navázání na vzniklou
dvou částí.
mediální spolupráci.
V první z nich účastníci vytvářeli meV druhé části se dotkli témat, která
diální interakci, a to od začátku do kon- s vystupováním v médiích úzce souvisí.
ce. Vyzkoušeli si metodicky fáze - od Například to byly témata Jak pracovat
navržení tématu a domluvení otázek s negativním mediálním obrazem a kona formy mediálního výstupu, přípravy troverzními tématy, Krizová komunikahosta na mediální vystoupení, interakci ce, aneb když věci nejdou podle Vašich
s moderátorem nebo novinářem během představ, Jiné cesty mediálního prosazevlastního výstupu (písemný či naopak ní se (sociální sítě, blog, video…), Inteslovní a hlasový projev, řeč těla, práce rakce s novináři a médii skrze sociální
s ozvučením a kamerou, několik pozná- sítě a Zvaní novinářů na vlastní akce.
mek ke kultuře odívání) až po využití
Lektorem byl PhDr. Jan Veselý,

který se v prostředí masmédií coby arabista pohybuje už přes deset let a má
za sebou stovky mediálních výstupů
slovem a písmem. Absolvoval drtivou
většinu mediálních formátů, v nichž se
může pozvaný host ocitnout – od klasických rozhovorů s moderátorem po
zodpovídání dotazů volajících diváků.
Vedle mediální sféry má dlouhodobé
zkušenosti i v oblasti vzdělávací a přednáškové činnosti. Například opakovaně
vystupuje na festivalu Jeden svět a přednáší na Ministerstvu vnitra ČR, vidět
jsme ho mohli na ČT24 apod.. Médii se
zabýval i teoreticky během svého studia
na vysoké škole, kdy se zaměřil na roli
masmédií v zahraniční politice vybraných arabských států.
-red-

rozhodnutí je na vás

Už druhým rokem
předseda, místopředseda,
hospodářka
i tajemník žádají naší
členskou základnu
o vystřídání ve funkcích... Všichni byli
u zrodu asociace,
vše rozběhli, navedli do asociace pravidla i režim, udělali jí renomé, i když
v minulosti jednou se „nepopasovali“
s vyúčtováním, které v první verzi mělo
administrativní chybu (pouze jednou za
celou dobu existence dostali menší dotaci od kraje). Přesto má jihočeská asociace svůj zvuk, a to nejen v Jihočeském
kraji, ale i mezi nestátními neziskovými
organizacemi v celé České a Slovenské
republice.
V současné době předseda s tajemníkem jsou dávno regulérními důchodci
a naše asociace potřebuje tzv. „mladou krev“ a hlavně další nové nápady
a elán. Přiznávají, že už nestačí, že
spoustu věcí nevědí, neznají a ani nezvládají, a tak by rádi předali své „pádlo“ mladším a znalým současné legislativy a aktivním v jihočeském neziskovém
sektoru. Víme, že každý z nás toho má
spoustu, ale záleží jen na vás, ostatních,
jak bude naše asociace fungovat..
Vše máte ve svých rukou. Nezapomeňme, že v současné době asociace
potřebuje „nový vítr do plachet“.
Jiří Riki Řeháček, předseda

kreslený humor

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

Nositelé Březových lístků žijí mezi námi

Březový lístek je ocenění, které si
mezi sebou v České republice navzájem udělují vedoucí dětských oddílů
za práci s dětmi a pro děti. Více lze
zjistit na http://brezovylistek.cz
Položili jsme dvě
otázky Milanu Hankovcovi - Henkymu
(3) ze Strakonic,
který je nositelem
tmavě modrého Březového lístku, který
je symbolem osvěžující a chladivé pitné
vody ve studánce. Uděluje se za poznání a osvojení praxe i teorie všem,
kteří získané znalosti předávají mladším. Získávají je převážně vedoucí
nebo vůdci spolků.
V jaké organizaci působíš, co s dětmi děláš a co tě na práci s dětmi baví?
Jsem vedoucím DUHY Husot. Zabýváme se turistikou. Připravuji a realizuji pro oddíl hry a soutěže, při kterých
se děti učí různé znalosti a dovednosti,
dramatické a sportovní hry, pravidelnou
ligu šprtce, měsíční časopis Husot, víkendové výpravy a výlety, pro veřejnost
a další oddíly hokejbalový turnaj nebo
letní tábory. Také jsem napsal několik
táborových her. V přeneseném slova
smyslu mě na činnosti s dětmi baví vše
(mimo papírování) – tedy vlastní organizování i vymýšlení programu. Líbí se
mi sledovat posun dětí v různých oblastech – například v jejich myšlení či ve
vzájemných vztazích.
Při jaké příležitosti jsi svůj poslední
BL dostal a co to pro tebe znamená?
Svůj poslední Březový lístek jsem dostal už v roce 1997 na Lesní škole ve
Vláře. Březový lístek pro mě znamená,
že si někdo všiml mé činnosti a že si jí
váží.
K. Palová a J. Burda
Příležitosti,
možnosti,
pravidla... a hlavně proč
a komu udělovat nějaký
Březový lístek lze najít
na http://brezovylistek.cz.
Vždyť v jižních Čechách
máme bezmála 500 nositelů tohoto nádherného
odznáčku, poděkování za práci s dětmi
a mládeží. Mezi nositeli jsou například
legendární Jarka Vosátková (ČST) nebo
představitelé ICM, například Vlastimil
Kopeček nebo Václav Pavlík, bývalý senátor Pavel Eybert a další....
-riki6

Dalším nositelem je Dr. Václav Pavlík z Roudné u Soběslavi, který před
dvěma lety získal pátý stupeň Březového lístku, který má červenou barvu a je
symbolem dozrálých plodů přírody. Nositel sám je pro ostatní příkladem, předává konkrétní zkušenosti i za hranice svého vlastního oddílu, a to právě Václav Pavlík dělá, a to nejen v rámci České republiky, ale i v zahraničí.
V jaké organizaci regionální zastoupení evropské inforpůsobíš, co děláš pro mační a poradenské služby pro mládež
děti a mládež a co tě a pracovníky s mládeží Eurodesk, hostitelskou a vysílající organizaci Evropna této práci baví?
Více než devatenáct ské dobrovolné služby či působení v roli
let působím v Infor- střediska evropské informační služby
mačním centrum pro Europe Direct. Osobně mne bavila
mládež Tábor. Po- hlavně práce s aktivními mladými lidmi,
sláním této organiza- jejich kreativita a vůle nemyslet jen na
ce je poskytovat veřejnou službu - infor- sebe...
Při jaké příležitosti jsi dostal svůj
mačně poradenské a konzultační služby
první
a poslední BL a co to pro tebe
všem mladým lidem bez rozdílu i nejširznamená?
ší veřejnosti dle jejich potřeb a požaPrvní byl v květnu, před deseti lety,
davků. Myslím, že se to po většinu doby
u
příležitosti tehdy ještě Bambiriády
mé působnosti v organizaci dařilo, což
2008,
kterou se nám podařilo prosadit i
nebylo dílem jednotlivce, ale především
do
Tábora.
Tehdy Udělovací list podedíky širokému okruhu aktivních mlapsal
i
Jan
Šimáně
- Galén a předával mi
dých lidí. Myslím, že je toho fakt hodho
správce
jihočeské
pyramidy, kamaně, co se nám dařilo realizovat. V celé
rád
Jirka
Řeháček.
Poslední,
pátý, byl,
řadě věcí jsme stali průkopníky nejen
podle
mě,
vlastně
celému
„íčku“
za vše,
v rámci republiky, ale i v celé řadě evco
za
ty
roky
udělalo
pro
mladé
lidi,
a to
ropských projektů. Vzpomenu například
nejen v okruhu své působnosti... -red-

dejte svůj tip

Nominujme i my do Ceny Via Bona

ČESKÁ REPUBLIKA - Nadace Via vyhlásila další ročník CENY VIA BONA! Zdá se to neuvěřitelné, ale tohle
ocenění za dobročinnost už udělili jednadvacetkrát...
A  jaký bude 22. ročník? Ústředním motivem Ceny Via
Bona 2019 jsou DOBRÁ SOUSEDSTVÍ.
Nadace Via hle- a střední firmy, které konají dobro ve
dá
jednotlivce, svém okolí
skupiny, podnikaZÁVĚŤ POMÁHÁ = dobročinný dar
tele a menší firmy, ze závěti (formou budoucího příslibu,
kterým záleží na tom, jak se žije v jejich nebo in memoriam)
okolí a něco pro to dělají.
DÁRCOVSKÁ VÝZVA = ambasaNadace Via udělila Cenu Via Bona po- doři výzev, kteří tímto způsobem do poprvé v květnu roku 1998 s cílem obnovit moci vtahují i další
zpřetrhanou tradici filantropie v České
Podrobnější informace o Ceně, akturepublice. Za 21 let bylo nominováno álním ročníku i jednotlivých kategori930 příběhů, z nichž Nadace Via ocenila ích nejdete na stránce www.nadacevia.
127 jednotlivců, kolektivů i firem.
cz/viabona
NOMINACE DO TĚCHTO KATENominace se přijímají až do 16. proGORIÍ:
since 2018. Nenechávejte, bylo by škoSRDCAŘ = jednotlivci i kolektivy, da, kdybyste tuhle šanci propásli a vše
které něčemu hezkému věnují svůj čas, nechali až na poslední chvíli.
energii a/nebo peníze
Nominovat můžete přímo na https://
MLADÝ SRDCAŘ = srdcaři do 26 let www.nadacevia.cz/viabona/#aktualni
DOBRÁ FIRMA = živnostníci, malé -rocnik.			
-red-

dobré zprávy

jihočeští CELIAKOVÉ

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA., prezident APSS ČR a prezident EAN: „Někteří
možná již četli můj článek na stále aktuální
téma „Platy a mzdy
v sociálních službách“
v poslední čísle časopisu Sociální služby. Jinak růst všem zaměstnancům v sociálních
službách pro r. 2019 je
navrhován ve výši 5 %. (částečná) kompenzace = zvýšení dotací o 630 mil. Kč
Článek je k dispozici na http://www.
horecky.cz/ima…/1537782422_platy-a
-mzdy-jirka.pdf.

stárnutí a demence

MUDr. Pavla Čermáková, Ph.D., zabývá se stárnutím mozku,
prevencí demence snížením cévních rizikových
faktorů a komorbiditami
u pacientů s duševním
onemocněním.
„Na stařeckou demenci není žádný
lék. Jediné, co můžeme dělat, je prevence. Ve stáří je na ni ale už pozdě,“ vysvětluje lékařka Pavla Čermáková z Národního ústavu duševního zdraví a dodává: „...špatné sociální a ekonomické
podmínky mohou ovlivnit naše zdraví
mnohem více, než se dosud myslelo.“

OTAZNÍKY A uprchlíci

PhDr. Jan Veselý, významný arabista: „Evropská unie
stojí na rozcestí.
První možností
je, že se pokusí stát
nafukovací uprchlickou noclehárnou
na dobu neurčitou.
Druhou je, že ze svých hodnot a ohledů sleví natolik, aby její členové už neměli důvod nekoordinovaně uzavírat
vzájemné hranice.
Krizí, jimž dnes Evropa a česká společnost čelí, přibývá. Schopnost vyjít si
vzájemně vstříc je napjatá za únosnou
mez. Mluví se o tom, že uprchlíky už
„musíme“ přijmout, je „nutné“ být vůči
jiným náboženstvím a etnikům tolerantní a s Řeckem je nezbytné být „solidární“. Jenže tolerance a solidarita
se vynutit nedají. Ilustrativním důkazem jsou hořící ubytovny pro uprchlíky
v Německu a odpor střední Evropy vůči
povinným kvótám na běžence.“

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Sdružení Jihočeských Celiaků z. s. upozorňuje na
změnu termínu konání připravovaného setkání. Bude se konat v sobotu 17. listopadu od 14 hodin ve vzdělávacím centru Nemocnice České Budějovice.
Tradičně je připravený zajímavý program a pozvánka byla členům rozeslána
email v říjnu, zveřejněna na FB a webu SJC.			
-red-

děti a mládež

Cévévezka je za dveřmi

HLINSKO – Ve dnech 16. až 18. listopadu 2018 se uskuteční Celostátní vzájemná výměna zkušeností (CVVZ). 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 přihlašo- sdílet své názory či společné problémy
vání programů pro účastníky začal 1. a jejich řešení. Přispívá k zastoupení téříjna, ukončení registrace je 4. listopadu matu volnočasové výchovy v médiích a
2018, přihlásit na jednotlivé programy k jeho otevření a představení veřejnosti.
se lze až do 11. listopadu 2018, včetně
CVVZ pomáhá aktivním členům růzstravy a ubytování.
ných dětských a mládežnických spoleVše potřebné lze najít na webových čenství nejen v jejich činnosti, ale i při
stránkách http://www.cvvz.cz.
vzdělávání a osobnostním růstu. Své
CVVZ je každoroční tradiční setkání cíle naplňuje formou aktivního, zážitpracovníků s dětmi a mládeží. Potkávají kového učení. Dobrovolní lektoři z růzse tu pedagogové, vedoucí a instruktoři ných organizací a oborů vedou přednášz malých i velkých organizací, dobro- ky, řízené diskuse, poznávací výpravy,
volníci i profesionálové z nejrůznějších rukodělné dílny či bloky her a sportů.
oborů, které se zabývají dětmi a dospí- Každý účastník si pak sestaví program
vajícími.Ti všichni tu můžou načerpat podle svých zájmů.
inspiraci, zažít něco neobyčejného, naJihočeši nemohou ani tady chybět, už
jít nové přátele i porovnat své názory dnes jsme mohli zalistovat v účastnících
a zkušenosti.
i lektorech, že tam budeme mít zástupce
CVVZ je nepolitická, nezisková akce. ze Strakonic, Českých Budějovic, VeseKaždý rok se mění její místo konání lí nad Lužnicí nebo také z Tábora, a tak
i pořadatelský tým, není vedena žád- budeme informovat podrobněji o letošným stálým vrcholným orgánem a nemá ním dění největšího setkání vedoucích
a lektorů pracujících s dětmi a mládeží
právní subjektivitu.
Jejím posláním je vytvořit prostor, ve volném čase. Ani letos nebudou chykde můžou pracovníci s dětmi a mládeží bět přátelé ze Slovenska.
-red-
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zdravotnictví

Vítězem Jihočeské sestřičky se stala
letos Střední zdravotnická škola Tábor

STRAKONICE - V sobotu se ve strakonické nemocnici uskutečnil čtvrtý
ročník odborné soutěže Jihočeská sestřička roku. V kategorii vyšších odborných škol a vysokých škol zvítězil tým Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické České Budějovice, v kategorii středních škol tým
Střední zdravotnické školy Tábor, která se zároveň stala absolutním vítězem.

„Vítězům gratulujeme! Soutěžící celkově odvedli skvělé výkony a já doufám,
že se jim v naší nemocnici líbilo,“ říká
předseda představenstva strakonické
nemocnice Tomáš Fiala. Myšlenkou
akce je představit studentkám a studentům oboru praktická sestra, porodní
asistentka a všeobecná sestra lůžkové
zdravotnické zařízení a v něm modelaci skutečných situací, prověřit jejich
vědomosti i praktické odborné znalosti.
„Odměnou za absolvování náročných
soutěžních úkonů je navazující galavečer s vyhlášením výsledků, předáním odměn a doprovodným zábavným
programem,“ dodává Michal Čarvaš,
zakladatel projektu Jihočeská sestřička
a člen představenstva Jihočeských nemocnic.

Letošní absolutní vítěz Sestřička roku...
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Smyslem Jihočeské sestřičky je prezentace nemocnic Jihočeského kraje
jako případného zaměstnavatele stávajících i budoucích absolventů. „Nápad
na realizaci této akce vychází ze soutěže
Medik roku, kterou v roce 2015 vymysleli a zrealizovali zaměstnanci a vedení prachatické nemocnice,“ říká ředitel
prachatické nemocnice Michal Čarvaš.
„Jelikož se akce studentům medicíny
líbila a byl na ni velký pozitivní ohlas,
rozhodli jsme se udělat i něco podobného pro střední zdravotnický personál.
Chtěli jsme pozvat studentky a studenty oboru praktická sestra, porodní asistentka, záchranář a všeobecná sestra
do našich nemocnic, nachystat pro ně
zajímavý soutěžně odborný program
i společenský večer. Vnímáme tuto profesi jako velmi důležitou a záslužnou,
proto jsme ji touto soutěží chtěli více
zviditelnit a poděkovat těm, kteří se pro
ni rozhodli.“

Soutěž je rozdělena do dvou kategorií – první je zastoupena studenty čtvrtých ročníků středních zdravotních škol
oboru praktická sestra, druhá studenty
3. ročníku VOŠ a VŠ oboru všeobecná
sestra a porodní asistentka. „Je to z toho
důvodu, aby byla soutěž vůči středoškolákům spravedlivá,“ vysvětluje Klavíková, hlavní sestra strakonické nemocnice, která měla organizaci Jihočeské
sestřičky letos na starosti.
Záštitu nad čtvrtým ročníkem soutěže převzala hejtmanka Jihočeské
kraje Ivana Stráská a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Kategorie I.
Vyšší odborná škola, vysoká škola
* Střední zdravotnická škola a Vyšší
odborná škola zdravotnická, České Budějovice 1
* Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta 2
* Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta 3
* Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta 4
* Střední zdravotnická škola a Vyšší
odborná škola zdravotnická, České Budějovice 5
Kategorie II.
Střední zdravotnická škola
* Střední zdravotnická škola, Tábor 1
* Střední zdravotnická škola, Písek 2
* Střední zdravotnická škola, Tábor 3
* Střední zdravotnická škola, Jindřichův Hradec 4
* Střední zdravotnická škola a Vyšší
odborná škola zdravotnická, České Budějovice 5
* Střední odborná škola zdravotnická
a Střední odborné učiliště, Český Krumlov 6
* Střední zdravotnická škola a Vyšší
odborná škola zdravotnická, České Budějovice 6
* Střední zdravotnická škola, Písek 6
* Střední odborná škola zdravotnická
a Střední odborné učiliště, Český Krumlov 6
* Střední zdravotnická škola, Jindřichův Hradec 6
Iva Nováková,
Nemocnice České Budějovice

mateřská centra

pozvánka

Setkání center v Dubu

PRACHATICKO - Každoročně se jihočeská mateřská a rodinná centra scházejí alespoň čtyřikrát do
roka díky členství v Síti pro rodinu. Na konci září se
povedlo setkání v Dubu u Prachatic.
Nejen, že přije- krajská poradkyně projektu seniorské
lo mnoho zástup- politiky MPSV ČR. Celou akci zahájil
ců center, ale se- samotný starosta obce Václav Novák.
tkání se zúčastnilo i mnoho dalších hostů Setkáním se tedy linulo jednotné téma –
– laktační poradkyně Tereza Müllerová, SPOLUPRÁCE – a diskutovalo se nad
koučka a rodinná terapeutka Veronika možnými cestami a propojeními.
Benešová, Dana Feferlová a Michalea
Chtěla bych poděkovat manželům
Fouňová z Jihočeské společnosti pro Kulhánkovým ze společnosti IMPAKT
rozvoj lidských zdrojů, Michaela Mott- (MC Dupy Dub) za výbornou organizaci
lová, referentka rodinné a seniorské poli- a pohostinnost.
tiky Jihočeského kraje, Petra PodzimkoBc. Hana Šustrová,
vá z krajská poradkyně projektu rodinné
krajská koordinátorka
politiky MPSV ČR a Alena Bártíková, Jihočeského kraje Sítě pro rodinu, z. s.

Konference
(K)rok rodiny

Patronka akce Dana Verzichová

senioři

ČESKÉ BUDĚJOVICE - V úterý 9. října Klub Aktiv zahájil kurz Trénování paměti pro začátečníky, který proběhl dopoledne v učebně Teologické fakulty v Kněžské ulici vedle Síně Otakara Jeremiáše. Kurz vedla Tereza Polanková
a účastníci byli velmi spokojeni.			
-red-

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Ve
středu 7. listopadu 2018 se dveře
Komunitního centra Máj (M-centrum pro mladou rodinu) otevřou
všem, kdo se budou chtít vzdělat
v oblasti rodiny a seniorů, a to na
konferenci (K)rok rodiny.
Konference obsahuje tři bloky a účastníci mohou přijít jen na jeden z nich:
9.30 až 12 hodin
Děti – jejich výchova, vývoj a možnosti v dnešní době,
13 až 15.30 hodin
Senioři – stárnutí s grácií a respektem
16 až 18.30 hodin
Hodnota manželství a rodiny v dnešní
společnosti.
Vstupné je zdarma, stejně tak hlídání
dětí. Konference se koná pod záštitou
Jihočeského kraje a Statutárního města
České Budějovice. Patronkou akce se
stala Dana Špilauer Verzichová.
Na konferenci jsme pozvali ty nejlepší
odborníky, co v Jihočeském kraji (a nejen v něm) máme, proto srdečně zveme
širokou veřejnost, ať už na celý den
nebo jen jeden blok.
Bc. Hana Šustrová

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

9

děti a mládež

Ohlédnutí za letními prázdninami

ČESKOKRUMLOVSKO - Letní prázdniny byly i tento rok v Centru pro
pomoc dětem a mládeži o.p.s. (CPDM) opravdu nabité. Dá se říci, že v tomto
období má CPDM hlavní sezonu, aspoň co se týče volnočasově-kulturně vzdělávacích aktivit určených pro mladé lidi. Tak tomu je v podstatě každý rok.

V Boudě proti nudě

První významnou akcí, která se uskutečnila hned na
počátku
prázdnin byl tradiční
výtvarný projekt
„V Boudě proti
nudě“. Samotná
akce proběhla ve
dvou termínech - na začátku července
(od 2.7. do 4.7. 2018) a na konci srpna (od 27.8. do 28.8.2018). Příchozí si
v prostorách NZDM Boudy a nejbližšího okolí mohli vyzkoušet celou škálu
výtvarných činností a volnočasových či
sportovních her.

Letní tábor
Prázdniny v pohybu

Dětský letní tábor
na Chatě pod Kletí

Od soboty 21. července 2018 do pátku
27. července
2018 se uskutečnil již pátý
ročník letního
pobytového tábora pro děti ze sociálně
vyloučené lokality obce Větřní. I v tomto roce bylo hlavním záměrem tábora
přiblížit dětem kulturně historickou rozmanitost našeho kraje a zprostředkovat
jim skutečnost, že jsou součástí tohoto
nesmírně cenného bohatství. Součástí
programu tábora byly také i nejrůznější
sociálně preventivní aktivity.
Z tohoto důvodu jsme připravili dětem jako jeden z prvních výletů návštěvu historického centra Českých Budějovic. Zde jsme děti vzali na prohlídku

LT Chata pod Kleti
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exkurze v Pohádkovém domě v Českém
Krumlově, celodenní splouvání řeky
Vltavy na raftech, návštěva Zoologické
zahrady Dvorec, koupání v přírodním
koupališti Lazna u Borovan. Ke každodennímu „koloritu“ tábora patřilo,
kromě možnosti koupání v přilehlém
bazénu na táborové základně i večerní posezení u ohně s buřty a kytarami.
Rozlučku s táborem jsme si vychutnali
závěrečnou jízdou na koních, kterou absolvovaly nejenom děti, ale i vedoucí.
Podle ohlasů ze strany dětí můžeme s radostí konstatovat, že se tábor
velmi povedl a těšíme se opět na příští
rok. Tábora se účastnilo 20 dětí a vznikl díky finanční podpoře města Větřní
a Jihočeského kraje.

Černé věže. Následně jsme společně navštívili Regionální muzeum České Budějovice. I následující den byl ve znamení nejrůznější exkurzí. První z nich
se uskutečnila v čistírně odpadních vod
v Hrdějovicích, poté následovala exkurze na Jihočeském letišti České Budějovice a.s., kde pro nás vedení letiště připravilo několik zajímavých aktivit.
Na programu dalších dnů byl např.
výlet do Muzea hrdelního soudnictví
„Katovna“ v Rožmberku nad Vltavou,

Prázdniny v pohybu...

CPDM i v roce 2018 pořádalo tradiční aktivitu, kterou je letní tábor „Prázdniny v pohybu“. Tábor proběhl na tábořišti u Čeřína poblíž Rožmitálu na
Šumavě v termínech od 18.8. do 25.8.
2018 (14 dní). Tábora se zúčastnilo
38 dětí z především z Českého Krumlova a jeho regionu. Pro účastníky byl
připraven nabitý program se spoustou
netradičních sportovních aktivit, her
a také celotáborová hra s příznačným
názvem „Zaklínač“ podle literárního
hrdiny autora Andrzeje Sapkowského.
Všechny aktivity tábora se tématicky
dotýkaly této literární předlohy.
Mladí lidé tak získali nové zážitky,
nalezli nové kamarády, poznali nové

prostředí a zkusili si neobvyklé aktivity. Zde můžeme uvést například: vázání
uzlů, základní vodácký výcvik včetně
splouvání řeky na lodích, vyzkoušeli si
„přežít“ v relativně skromných jednoduchých přírodních a polních podmínkách, učili se orientaci v přírodě pomocí
mapy a busoly, poznávali rostliny a živočichy.
Věříme, že každý z účastníků měl
možnost se realizovat a najít si to své.
Na závěr můžeme konstatovat, že s průběhem i výsledky byly spokojeny jak
děti, tak také vedoucí. Tábor se uskutečnil díky finanční grantové podpoře
Jihočeského kraje, města Český Krumlov a Ministerstva školství mládeže
a tělovýchovy ČR.

Přeshraniční spolupráce mládeže
Zámeckého muzea, Grafitového dolu
Český Krumlov a Muzea a fotoateliéru
Seidel v Českém Krumlově. Nedílnou
součástí programu byly i národní večery, při kterých národní skupiny představily ostatním účastníkům nejenom
národní tradice, zvyky, kulturu svých
zemí, ale i svoji národní kuchyni.
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 polečenské reality života mladých lidí
v jednotlivých účastnických zemích.
Celkem se této akce účastnilo 20 mladých lidí. Projekt se uskutečnil díky finanční grantové podpoře Jihočeského
CPDM připravilo ve spolupráci se slo- kraje, města Český Krumlov a Ministervenským občanským sdružením „Spolu stva školství mládeže a tělovýchovy ČR	
Jana Svobodová
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 již sedmý ročník společného
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, kovářství či malbu
na hedvábí. V rámci uvolňovacích, odpočinkových a kulturně poznávacích
aktivit byly do společného projektu zaVečerní posezení s redaktorem a spihrnuty nejrůznější sportovní hry, splutí
sovatelem
Stanislavem Motlem.
části řeky Vltavy na raftech, prohlídka

Přeshraniční
spolupráce mládeže

názory, postřehy...
Mýty o neziskovkách

Mnoho lidí si myslí, že neziskovky,
jak se neziskovým organizacím zkráceně říká,
nemohou vytvářet žádný kapitál, žádný zisk.
Tento mýtus je natolik
rozšířený, že mu věří
dokonce i někteří lidé
přímo z neziskovek. Neziskovky ovšem
zisk vytvářet mohou, či spíše musí, aby
mohli správně fungovat.
Žádná organizace, ani ta nezisková,
se neobejde bez prostředků na své fungování. Na každý projekt, který chcete
v rámci jakékoli organizace realizovat,
potřebujete minimálně tužku a papír,
což něco stojí. Ona neziskovost neziskových organizací spočívá v tom, že
dosažený zisk nejde do kapes jednotlivých členů organizace, ale je použit na
rozvoj její činnosti (na přípravu a realizaci projektů, na mzdy zaměstnanců
apod.). U neziskových organizací totiž
hlavním smyslem jejich fungování není
dosažení finančního zisku, ale naplňování nějakého společného zájmu či poslání, které členové či zakladatelé neziskovek sdílejí.
Neziskovka tedy může dosahovat zisku, ale ten nesmí sloužit k osobnímu
obohacení jednotlivců.
Mgr. Martin Kolafa,
vztahy s veřejností a komunikace
kolafa.blog.idnes.cz

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