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slovo přeDseDy AsociAce NNo JČK

ohlédnutí, už zahajujeme
Už devátý rok zdár-

ně funguje naše jiho-
česká asociace NNO. 
Prošla mnohými pro-
blémy, nezdary, ale 
i velkými úspěchy.

V současné době je 
jediným oficiálním střešním subjek-
tem, který se snaží chránit a vysvět-
lovat metody, prostředky a formy 
nestátního neziskového sektoru. Ve 
své činnosti se může opírat o podpo-
ru Asociace NNO v České republi-
ce, našim partnerům jihomoravské 
a zlínské asociace NNO. 

Každodenně mnozí z našeho stře-
du vytváření pozitivní klima, úspěšně 
a příkladně fungují, plnohodnotně 
vedou své spolky, organizace a spo-
lečnosti, daří se jim každodenní boj 
s větrnými mlýny a mnohdy lidskou 
nesnášenlivostí, nekorektností, za-
hleděnosti do sebe, ale i blbostí 
a doslova tupostí...

Všem našim členům a příznivcům 
za vedení jihočeské asociace NNO 
přeji také v tom letošním roce mnoho 
úsměvů, odhodlání  a úspěchů v kaž-
dodenní práci i v osobním životě. Už 
bychom si zasloužili, aby ti „mocní“ 
si konečně uvědomili, že občanský 
sektor je tím prostorem, kde se zdra-
vě utváří společnost. Jsem si vědom 
toho, že jsou některé pseudospolky, 
které nám kazí dobré jméno i prestiž, 
ale jak je to v každém životě, jsou dny 
plné sluníčka, ale i dny, když je po-
chmurno, dokonce i černo. Ale my 
se nedáme, protože pravda a přátel-
ství rozrůzněných je na naší straně, i 
když to někdy moc dlouho trvá, než si 
vybojujeme své místo na slunci. Pře-
ji všem, aby se jim to dařilo.

Jiří Riki Řeháček

stát opět krátí sociální služby
Tábor, 10. ProSINCE 2018 - V návrhu zákona o státním 

rozpočtu pro r. 2019 opět chybí reálná částka pro poskytova-
tele sociálních služeb. Vracíme se tak opět ke smutné tradici, 
kterou jsou podfinancované sociální služby dofinancovávané 
z různých rezerv až v závěru daného roku.

Prohlubujeme tím 
nejistotu 2 500 posky-
tovatelů sociálních slu-

žeb, z nichž více než polovinu tvoří ne-
státní neziskové organizace.

Na státní dotace pro r. 2019 je vyčle-
něno 15,5 ml. Kč, meziročně byla tato 
částka navýšena o 630 mil. Kč, což 
představuje kompenzaci růstu základ-
ních platových tarifů pro pracovníky v 
sociálních službách a sociální pracovní-
ky o 5 %.

Situaci se ještě snaží zachránit po-
slanec Vít Kaňkovský, který předložil 
pozměňovací návrh, jehož předmětem 
je navýšení státních dotací o 800 mil. 

Kč (v 5 variantách dopadu na kapitolu 
MPSV ČR či všeobecnou státní poklad-
ní správu). Tento požadavek obsahuje 
dofinancování zbývajícího rozdílu ná-
růstu platů v sociálních službách roz-
hodnutím vlády ČR o 7 % ve výši 252 
mil. Kč (v návrhu státního rozpočtu je 
kryto pouze 5 %), dále výpadek evrop-
ských financí v sociálních službách ve 
výši 137 mil. Kč (tzv. individuální pro-
jekty), nezbytné náklady spojené s re-
formou psychiatrické péče ve výši 187 
mil. Kč a 224 mil. Kč na minimální roz-
šíření sítě sociálních služeb zejména pro 
seniory. 

Pokračování na straně 2
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Občasník vydává asociace nestátních 
neziskových organizací Jihočeského kraje
redakce: 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.

Naše loGo a členství
Už několikrát 

jsme si všimli, že 
někteří naši členo-
vé stále používají 
staré logo asociace 
z roku 2010. 

Prosíme tedy všechny, aby si z na-
šich 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 členo-
vé nevědí, že asociace má nové ofici-
ální 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 ná-
pravě.                                             -VV-

Kde nás najdete?

Nezapomínejte na příspěvky občasníku
Vážení členové Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeské-

ho kraje, prosím vás, nezapomeňte informovat o své činnosti a připravova-
ných 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

stát opět krátí sociální služby
Dokončení ze strany 1
Asociace poskytovatelů sociálních 

služeb ČR se obrátila na Rozpočto-
vý výbor PS PČR s prosbou, aby tento 
podpořil pozměňovací návrh Víta Kaň-
kovského nebo pozměňovací návrh po-
slankyně Pavly Golasowské, a umožnil 
tak dostatečné financování sociálních 
služeb v roce 2019.

„Pokud nedojde k navýšení částky 
pro poskytovatele sociálních služeb, 
bude to znamenat utlumení současných 
kapacit, a tím snížení jejich dostupnosti. 
Může se nám bohužel opakovat kritic-
ká situace z r. 2017, kdy reálně došlo 
ke snížení kapacity sociálních služeb,“ 
uvádí Jiří Horecký, prezident Asociace 
poskytovatelů sociálních služeb ČR.

V roce 2017 byly při schvalování ná-
vrhu státního rozpočtu pozměňovací ná-
vrhy na podporu sociálních služeb při-
jaty a sociální služby tak nejsou poprvé 
od roku 2007 odkázány na různá další 
kola dotačního řízení na poslední chvíli, 
v závěru roku z různých rezerv.

Potřebu zvýšení objemu státních do-
tací poskytovatelů sociálních služeb 
jednohlasně podpořily Asociace krajů 
ČR na svém zasedání dne 6. 12. 2018 
a Charita České republiky.

Kontakt:
Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA
prezident Asociace poskytovatelů 
sociálních služeb ČR
www.apsscr.cz, prezident@apsscr.cz, 

+420 381 213 332

Zdroj FB Klub Aktiv, z.s., člen Asociace NNO JČK: 7. prosince 2018
Vážení přátelé,
Poslanecká sněmovna 

právě schválila senátní 
návrh zákona o novele 
zákona o sociálních služ-
bách. Novelou se zvy-
šuje příspěvek na péči 
při domácí péči o osoby 
s nejtěžším zdravotním 

postižením. Poslanecká sněmovna návrh 
schválila ve verzi pozměňovacího návr-
hu pana poslance Romana Sklenáka. To 
znamená, že příspěvek na péči ve III. 

stupni se zvyšuje o 4 000 korun a pří-
spěvek na péči ve IV. stupni se zvyšuje 
o 6 000 korun. Informace, které jsem 
získal při jednání s poslaneckými kluby 
tento týden, se ukázaly jako pravdivé, 
protože všechny kluby podpořily návrh 
pana poslance Romana Sklenáka. Po-
děkování však patří dalším poslankyním 
a poslancům, kteří nám pomohli k prosa-
zení tohoto návrhu. Pro návrh hlasovalo 
165 členů Poslanecké sněmovny ze 168 
přítomných. Nikdo nebyl proti.

Vážení přátelé, děkuji Vám za Vaši 
aktivitu a za Vaše dopisy, které jste psali 
jednotlivým poslankyním a poslancům. 
Ukázalo se to jako velmi důležité, proto-
že všichni členové Poslanecké sněmov-
ny o tomto návrhu věděli. Teď nás ještě 
čeká cesta Senátem. Věřím, že nám zase 
pomůžete.

Vážení přátelé, ve čtvrtek 6. 12. 2018 
Poslanecká sněmovna propustila v prv-
ním čtení novelu zákona č. 329/2011 Sb., 
kterou se mění zákon č. 329/2011 Sb., 
o poskytování dávek osobám se zdravot-
ním postižením. Návrh podala skupina 

poslanců v čele s panem poslancem Ví-
tem Kaňkovským. Novela navyšuje část-
ku na zdvihací plošiny ze 400 000 korun 
na 500 000 korun a dále rozšiřuje skupi-
ny osob, které budou moci žádat o pří-
spěvky na zvláštní pomůcky podle tohoto 
zákona. Jedná se především o skupinu 
lidí s těžkým omezením pohyblivosti způ-
sobené postižením cév dolních končetin, 
těžké omezení pohyblivosti v důsledku 
oběhové nedostatečnosti při onemocnění 
srdce a dále objektivně prokázané těžké 
postižení plicních funkcí. Tento návrh 
byl připraven NRZP ČR a dopracován 
společně s poslanci. Vláda k tomuto sta-
novisku dala neutrální stanovisko. Po-
slanecká sněmovna prodloužila dobu na 
projednání tohoto zákona ve výborech, 
a to proto, aby byl čas na důkladnou 
legislativní úpravu návrhu. Je to další 
významný návrh, který NRZP ČR inici-
ovala, který by měl zlepšit život konkrét-
ní skupině občanů. Další projednávání 
tohoto návrhu zákona bude až v příštím 
roce. Přeji Vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása,  
předseda Národní rady 
osob se zdravotním postižením ČR 

Náklady se stále zvyšují, a tak i příspěvek na péči se zvyšuje



3snažíme napomáhat všem neziskovkám v Jihočeském kraJi, které o pomoc maJí záJem

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

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

Od března 2016 byla zahájena re-
alizace projektu Poradenství pro 
NNO, část bezplatná internetová 
poradna – poradna@annojmk.cz 
(právní, daňové, grantové a účetní 
poradenství), jehož garantem je Aso-
ciace nestátních neziskových organi-
zací Jihomoravského kraje za pod-
pory Ministerstva pro místní rozvoj 
České republiky. Partneři projektu 
jsou tři krajské střešní organizace – 
asociace nestátních neziskových 
organizací Jihočeského, Jihomo-
ravského a Zlínského kraje.

Více informací lze najít na webo-
vých 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 porad-
ny asociace nestátních nezisko-
vých organizací české republiky.

V roce 2016 byla zahájena realiza-
ce projektu Poradenství pro nestátní 
neziskové organizace, část bezplatná 
internetová poradna. Svými dotazy 
i mj. pomůže lépe zacílit oblasti, kte-
rým se poradna může detailněji vě-
novat.

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

Také tady je poradna rozdělena 
do čtyřech oblastí:

1) Právní poradna (právo a zákony)
2) Daňová poradna (finance a účet-

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

kazy, které se mohou hodit při řešení 
různých situacích.

poMoc NeZisKovKáMJaká byla letošní cévévezka?
HLInskO – Ve druhé polovině listopadu 2018 se uskuteč-

nila Celostátní vzájemná výměna zkušeností (CVVZ). Le-
tos byla v Hlinsku v prostorách Základních škol smetanova 
a Ležáků. Přijelo sem 623 účastníků, 111 lektorů a 10 VIP 
hostů. Podpisová síla březových lístků tady byla 592. akce 
opět byla zaštítěna Galénovým nadačním fondem.

CVVZ je každoroční tradiční největ-
ším československým setkáním pracov-
níků s dětmi a mládeží. Potkávají se tu 
pedagogové, vedoucí a instruktoři z ma-
lých i velkých organizací, dobrovolníci 
i profesionálové z nejrůznějších oborů, 
které se zabývají dětmi a dospívajícími. 
Ti všichni tu můžou načerpat inspiraci, 
zažít něco neobyčejného, najít nové přá-
tele i porovnat své názory a zkušenosti.

CVVZ je nepolitická, nezisková akce. 
Každý rok se mění její místo konání 
i pořadatelský tým, není vedena žád-
ným stálým vrcholným orgánem a nemá 
právní subjektivitu.

Jejím posláním je vytvořit prostor, kde 
můžou pracovníci s dětmi a mládeží sdí-
let své názory či společné problémy a je-
jich řešení. Přispívá k zastoupení tématu 
volnočasové výchovy v médiích a k jeho 
otevření a představení veřejnosti.

CVVZ pomáhá aktivním členům růz-
ných dětských a mládežnických spole-
čenství nejen v jejich činnosti, ale i při 

vzdělávání a osobnostním růstu. Své 
cíle naplňuje formou aktivního, zážit-
kového učení. Dobrovolní lektoři z růz-
ných organizací a oborů vedou přednáš-
ky, řízené diskuse, poznávací výpravy, 
rukodělné dílny či bloky her a sportů. 
Každý účastník si pak sestaví program 
podle svých zájmů.

Jihočeši ani tady nemohli chybět. Byli 
mezi účastníky i lektory.  

Příští CVVZ 2019 bude opět v polo-
vině listopadu v Náchodě a v roce 2020 
v našich Českých Budějovicích. Pořá-
dání v naší jihočeské metropoli je už po-
tvrzené, a tak už nyní začínají přípravy, 
dohovory apod. Příště prozradíme ještě 
více....                                              -riki-
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PRaCHaTICE - Zajímavé zastavení Radky Doleža-
lové, která pracuje v Vltava Labe média, která se zao-
bírá psychologickým koučováním. Je z českých budě-
jovic a navštívila prachatický hospic a o své pohledy se 
s námi rozdělila na facebooku.   

první den
Na návštěvě 

v budoucnosti. 
Jeď do Pracha-
tic do hospice, 
ať víš, do čeho 
jdeš. Pomáhání 
při přebalování 

a setkávání se s lidmi, kteří jsou dál, než 
já a o pomíjivosti světské slávy ví své. 
Tak mě to unavilo, že jsem usnula při 
psaní v křesle. Dívat se zblízka do tváří 
mužů a žen, kteří bývali silní, vzdělaní, 
úspěšní a kteří jsou teď bezmocní, často 
už nemluví. Ale jejich úsměv nebo jen 
pohled do očí má jinou váhu. Tak jako 
s malými dětmi postupně navazujeme 
kontakt, tady se ten kontakt postupně 
vytrácí. Nemyslím na smutek, ale na 
smíření a pokoru, se kterou bych chtěla 
umět vítat stárnutí.

Druhý den:
prachatický hospic 

Dneska jsem potkala v koupelně jogí-
na, bezdomovce, studenta scénáristky, 
teologie a policejní akademie a nastá-
vajícího otce v jedné osobě. Společně 
jsem po ránu asistovali ve sprše jedno-
mu bývalému knězi a pak jsme si šli po-
vídat pod kávovník. Za největší úspěch 
dne považuji rozesmátou paní, která se 

Čerstvé zprávy z nebeské porodnice

mi snažila odpovědět na otázku, co se jí 
zdálo, ale kvůli nemoci mozku se jí ne-
podařilo dokončit větu a rozplakala se. 
Zachránila jsem to tím, že jsem jí řekla, 
že mě se zdálo o chlapech. Smála se na 
celé kolo. Nejsilnější chvíle, když mi 
pod rukama spokojeně usnula paní, kte-
ré jsem mazala krémem obličej. Lhala 
bych, kdybych nepřiznala, že jsou chví-
le, kdy tu mám žaludek mírně na vodě. 
Nejčastěji tu myslím na to, jak byly 
moje děti malé a jak je ta péče tady tak 
moc podobná jako práce s maminkami. 
To, že vidím, že jde péče před koncem 
života dělat čistě a v klidu, mě uklidňu-
je. Všem, kdo by stál před takovým úko-
lem a byl by bezradný a vyděšený, moc 
doporučuji přijet se sem nechat nakazit 
od místních sester kombinací citlivosti 
a nadhledu.

třetí den:
trpělivost a laskavost...
Obdivuji sestry a ošetřovatelky, že 

dokážou každý den projevovat trpěli-
vost a laskavost. Náročnost práce vidím 
hlavně v tom, že se mi zdá místní ka-
ždodenní rytmus stereotypní. Sestry se 
mnou ale nesouhlasí, prý to žádný stere-
otyp není a každý den je jiný.

Naprostá většina sestřiček říká, že tu 
našla vysněnou práci, na kterou někdy 
čekaly i roky. Podprůměrný plat, kte-

rý dostávají pro ně není překážka. „Co 
bych dělala s penězma?“. I pacienti 
a jejich děti takhle o penězích mluví. 
„Zdraví si nekoupíš“ To tu slýchám od 
pacientů, jejich dětí i personálu. Když 
ne kvůli penězům, tak proč tu sestřičky 
pracují? „Je to poslední, co pro některé 
můžu udělat.“, „Chtěla jsem se stát lep-
ším člověkem.“, „Mě moje práce baví.“, 
„Konec života mě zajímá a má to tu smy-
sl.“, „Jsme tu dobrá parta a to je nejdů-
ležitější. Raději těžkou práci a dobrý lidi 
kolem.“

Když se jim svěřuji s tím, že hlavně 
některé čichové vjemy jsou pro mě ná-
ročné a ptám se za jak dlouho si zvyka-
ly, prostě řeknou: „Na některé věci si 
nezvyknete.“

A tak každý den pořád dokola citlivě 
omývají bolavé nohy, vyměňují pleny, 
krmí, češou vlasy, mažou krémem záda, 
nosí léky a hlavně nespěchají a se sta-
řečky se smějí, nic jim nevnucují a když 
jim umřou, tak s rodinami brečí. „Sestry 
se dělí na plačky a na neplačky. Já jsem 
bohužel ta plačka,“ řekla mi večer sest-
ra. Zemřelé obléknou, mobodlí se a dají 
jim do ruky kytičku. Někdo o hospicu 
řekl, že je to porodnice pro nebe. Zdá se, 
že je to tak.

P.S.: Vtip včerejšího večera. Vyrazila 
jsem na nákup do večerky a na kulajdu, 
pivko a panáka do prachatického pi-
vovaru. Když jsem se vracela zmateně 
jsem zazvonila na hospic a říkám. „Já 
jdu domů.“

Čtvrtý den:
loučí se a už chápu, vím...

Až v neděli jsem dostala odvahu fotit. 
Zítra můj pobyt končí. Těším se do živo-
ta a odnesu si to, pro co jsem do hospicu 
přišla. Klid, že i konec může být důstoj-
ný a že jsou lidé, kteří rádi pomohou 
a poradí. Chuť žít naplno dobrý život, ve 
kterém budu dělat to, co mi dává smy-
sl, a nezdržovat se ani nerozčilovat nad 
zbytečnostmi.
Text a foto  Deník/Radka Doležalová
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čEskÉ bUDĚJOVICE - asociace nestátních neziskových organi-
zací v české republice ve spolupráci s Regionální rozvojovou agentu-
rou a CZECHInVEsTEM uspořádala 14. prosince 2018 první speed 
dating firem a sociálních podniků.

 Účastníci se zaobírali otázkami Ve-
dete sociální podnik? Hledáte nové pod-
nikatelské příležitosti, nebo se chcete 
inspirovat úspěšnými firmami? Jste 
z byznysu a hledáte dodavatele, kteří 
zároveň mohou poskytovat náhradní pl-
nění? 

Seminář je realizován za přispění pro-
středků státního rozpočtu České repub-

liky z programu Asociace NNO ČR – 
podpora nevládního sektoru v regionech 
Ministerstva pro místní rozvoj a z pro-
středků Evropské unie (Evropského 
fondu pro regionální rozvoj) v rámci 
projektu SENSES programu Danube 
Trasnational Programme. Účast byla 
bezplatná!

red/zdroj ANNO ČR

první speed dating... se vydařil

čEskÝ kRUMLOV - Ve středu 12. prosince 2018 se v českokrum-
lovském divadlním klubu Ántré uskutečnil křest nové knihy Centra 
pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. český krumlov, která se jmenuje 
CPDM, 20 let stavíme mosty a spojujeme břehy.

Starosta města Český Krumlov Da-
libor Carda a Miroslav Hrdina z Kraj-
ského úřadu Jihočeského kraje pokřtili 
ve středu 12. prosince v českokrumlov-
ském divadelním klubu Ántré knihu 
nazvanou CPDM, 20 let stavíme mosty 
a spojujeme břehy. Slavnostní události 
přihlíželo několik desítek spolupracov-
níků a sympatizantů Centra pro pomoc 

dětem a mládeži Český Krumlov, o kte-
rém kniha vypráví. Hudební doprovod 
obstarala skupina Sirény.

„Mám z celého večera skvělý pocit. 
Bylo to přátelské setkání, přičemž do-
razili i lidé, se kterými jsme se roky ne-
viděli. Myslím si, že to byl velmi důstoj-
ný křest knihy, na které jsme pracovali 
dva roky a která snad čtenářům udělá 
radost,“ říká ředitel CPDM Vlastimil 
Kopeček.

Autorem knihy je spisovatel a novinář 
Václav Votruba, který se zaměstnanci 
a spolupracovníky organizace podni-
kl desítky hodin rozhovorů. „Na naše 
setkání budu dlouho vzpomínat, napl-
ňovala mě pozitivní energií. Přesně to 
totiž lidé z CPDM umějí! A věřím, že 
je to z knihy cítit,“ dodává se slovy, že je 
dílo pojato tak, aby bylo přístupné širo-
ké veřejnosti. „Žádná čísla a suchá fak-
ta. Kniha je plná vzpomínek, postřehů, 
radostí i strastí, zkrátka plná života.“

pokřtěno! cpDM vydalo knihu bilancující uplynulých 20 let

Publikaci doprovází vybrané fotogra-
fie z činnosti CPDM a ilustrace, jejichž 
autorkou je Marie Snášelová Štorková, 
která se zároveň postarala o sazbu.

Knihu vydalo Centrum pro pomoc dě-
tem a mládeži, o.p.s. Česky Krumlov ve 
spolupráci se společností Elmavia, s.r.o. 
Vydání bylo podpořeno městem Český 
Krumlov, Jihočeským krajem a spo-
lečností Vlašský dvůr Český Krumlov, 
s.r.o.

Prvních 300 kusů je distribuováno 
zdarma. Zájemci si knihu mohou vy-
zvednout v sídle Centra pro pomoc dě-
tem a mládeži Český Krumlov na adrese 
T. G. Masaryka 114.

red/zdroj CPDM Č. Krumlov

Šumivé víno bylo nealkoholické. Ori-
ginál pokřtěné knihy si pak na památku 
odnesl pan starosta Dalibor Carda.

Pro účastníky křtu byla samozřejmě 
připravena také kniha samotná. A tak 
si ji mohli všichni zdarma odnést jako 
malý „předvánoční“ dárek. Spolu 
s knihou si mohli zájemci vybrat také 
některá z hudebních CD nebo filmová 
DVD, která CPDM vydalo v rámci 
svých projektů v minulých letech…

Vážení přáte-
lé, sbírka škol-
ních potřeb pro 
děti v Ukrajině 
skončila. Nicmé-
ně, abychom vy-
tvořili aspoň 20 

balíčků pro děti, stále chybí některé 
věci. Vím, že je před vánocemi, a 
všichni máte jiné starosti, ale přes-
to věřím, že jste na děti ve válečné 
oblasti na východě Ukrajiny neza-
pomněli. Válka pokračuje, a bude 
pokračovat i o vánocích.... Není to 
žádná významná pomoc, ale děti 
potěší. 

Co chybí? Maličkosti: sešit A4 
(různé druhy) - 30 ks a více; fixy - 15 
ks; vodovky - 15 ks; nůžky - 15 ks; 
plastelína - 15 ks; guma - 10 ks; oře-
závátko - 10 ks; štětce (sada) - 15 ks; 
pravítka (sada) - 15 ks + cokoliv, co 
děti potěší.

POMÁHÁME DĚTEM 
V UkRaJInĚ - sPOLEčnĚ

Kontaktujte nás na telefonu 
+420 603 109 827
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osobnost neziskového sektoru pro rok 2018
PRaHa, 6. PROsInCE 2018 – na staroměstské radnici v Praze proběh-

lo slavnostní vyhlášení ankety Osobnost neziskového sektoru pro rok 2018, 
kterou již třetím rokem pořádala asociace nestátních neziskových organizací 
v české republice (Zdroj http://anno-cr.cz ). 

Nezávislá komise vyhodnotila pra-
covníky z neziskového sektoru, kteří 
v uplynulém roce kromě obětavé práce 
aktivně budovali dobré jméno nezis-
kovým organizacím. Mezi čtrnácti no-
minovanými finalisty ze všech regionů 
České republiky zvítězil Kamil Podzi-
mek, dlouholetý terénní pracovník a lek-
tor protidrogové prevence. Druhé místo 
obsadila manažerka sociálního podniku 
Mléčný bar NAPROTI Olga Rosenber-
gerová a třetí místo Věra Kosinová, jež 
v Hradci Králové založila Centrum Da-
neta pro poskytování komplexní péče 
zdravotně handicapovaným dětem.

Přes sto pracovníků neziskového 
sektoru se sešlo v Sále architektů Sta-
roměstské radnice na slavnostním vy-
hlášení Osobnosti neziskového sektoru, 
kterou každoročně pořádá Asociace ne-
státních neziskových organizací v Čes-
ké republice. Všichni finalisté získali 
pamětní list a vánoční dárek. Nejlepší tři 
umístění kandidáti obdrželi hlavní ceny 
– pamětní sošky, které pro ANNO ČR 
připravil sochař a keramik Jiří Dudycha 
z AD Galarie Praha. Speciální cenu za 
celoživotní přínos neziskovému sektoru 
pak převzala současná tajemnice Rady 
vlády pro nestátní neziskové organizace 
Hana Frištenská.

Nominace kandidátů na Osobnost ne-
ziskového sektoru proběhla v krajích 
České republiky v létě 2018. Nezávislí 
hodnotitelé, jež vybrali finalisty ankety, 
se zaměřili především na to, kteří nomi-
novaní kandidáti se nezištně angažovali 
nad rámec svých pracovních povinností 

a jak přispěli k formování silného nezis-
kového sektoru.

Vyhlašování oceněných uvedl primá-
tor hlavního města Prahy Zděnek Hřib, 
který ocenil přínos neziskových organi-
zací zejména ve zdravotnictví a sociál-
ních službách a vyjádřil radost, že Praha 
může být hostitelem této vánoční akce. 
Třetí místo vyhlásila náměstkyně Mi-
nisterstva práce a sociálních věcí Jana 
Hanzlíková: „Neziskový sektor vytvá-
ří práci, která skutečně dopadá přímo 
na klienty. Jsou to terénní služby, kde 
ta práce je velmi krásná, velmi potřeb-
ná, ale také velmi náročná.“ Cenu zís-
kala Věra Kosinová, již zkušenosti se 
zdravotním postižením z vlastní rodi-
ny dovedly k pomoci handicapovaným 
dětem. Poslankyně Markéta Pekarová 
Adamová následně předala cenu za dru-
hé místo Olze Rosenbergerové, která 
provozuje sociální podnik Mléčný bar 
NAPROTI v Moravskoslezském kraji. 
„Velmi si vážím ocenění, je v tom i prá-
ce mých kolegů, bez jejichž pomoci by 
se nic z toho neuskutečnilo. Neziskový 
sektor by se měl propojit více, tak jak se 
spojujeme my v malých kolektivech,“ 
dodala oceněná. První místo, vyhlášené 
primátorem Zdeňkem Hřibem, obsadil 
Kamil Podzimek, vedoucí sreetworku 
Prevent.

bc. Kamil podzimek 
– 1. místo
Kamil Podzi-

mek je od roku 
2008 vedoucí 
zařízení Jihočes-
ký streetwork 
Prevent a terénní 
sociální pracov-
ník. Začínal jako 
dobrovolník v 
oblasti primární 
prevence a poz-
ději se stal lekto-
rem adaptačních kurzů pro střední ško-
ly. Po dokončení studia ihned nastou-
pil do Kontaktního centra Prachatice a 
Strakonice na pozici terénního sociální-
ho pracovníka. Působí také jako lektor 
akreditovaných kurzů Ministerstva prá-
ce a sociálních věcí České republiky na 
témata užívání drog a návykových látek. 
Vydal tři publikace o terénní práci s je-
jich uživateli.

„Když jsem začínal pracovat v te-
rénu, tak většina kolegů říkala, že tam 
vydržím maximálně 3-5 let. Déle se 
to prostě dělat nedá. V terénní sociál-
ní práci se přitom pohybuji již 13 let a 
určitě se ještě pár let pohybovat budu. 
Člověk se v poli terénní práce musí ne-
ustále rozvíjet a reagovat na neustá-
le změny na drogové scéně. Užívání 
návykových látek není jen problémem 
uživatelů samotných, ale problémem 
společenským a především problémem 
samotných obcí. Pokud dojde k aktiv-
ní spolupráci sociálních služeb, místní 
samosprávy, represivních složek, meto-
diků prevence místních škol, tak to je ta 
správná cesta k řešení drogové proble-
matiky. Právě touto cestou jsem se před 
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osobnost neziskového sektoru pro rok 2018
mnoha lety vydal a aktivně tuto cestu 
propagoval nejen na jednání komunit-
ních plánování, na místních samosprá-
vách, ale i v odborné veřejnosti. A proč 
to všechno? Jednoduše proto, že to má 
smysl. Má smysl snižovat rizika spoje-
ná s užíváním drog v populaci uživatelů 
a má smysl chránit veřejné zdraví.“

Mgr. olga Rosenbergerová 
– 2. místo
Olga Rosenber-

gerová byla dlou-
holetá pracovnice 
na Magistrátu 
města Ostravy 
pro mezinárodní 
spolupráci v ob-
lasti dětí a mláde-
že s handicapem. 
Následně pomoh-
la založit Asoci-
aci TRIGON, jíž 
je dodnes ředitelkou. V průběhu let se 
Asociace TRIGON pod jejím vedením 
stala největším poskytovatelem pra-
covních rehabilitací pro handicapované 
osoby v České republice. V roce 2012 
otevřela také svůj sociální podnik Mléč-
ný bar NAPROTI, jenž získal v roce 
2016 Cenu hejtmana Moravskoslezské-
ho kraje za společenskou odpovědnost a 
Národní cenu České republiky za spole-
čenskou odpovědnost a udržitelný roz-
voj. Olga Rosenbergerová pracuje též 
jako metodička práce se zdravotně han-
dicapovanými osobami. Ve spolupráci 
s Ústavem speciálně pedagogických 
studií v Olomouci se podílela na tvorbě 
učebnic pro snadnější zvládnutí teorie a 
metodik této náročné práce.

„Inspirací pro moje působení v nezis-
kovém sektoru se staly v 90. letech ces-
ty do Francie a později i dalších zemí, 
ve kterých jsem viděla, jak mohou ne-
ziskové organizace vyvíjet svou činnost 
a být přitom respektovanými subjekty. 
Proč nejít podobnou cestou i v Čes-
ké republice? Tato výzva se změnila v 
moji každodenní práci.“

Mgr. věra Kosinová 
– 3. místo
Věra Kosino-

vá je ředitelkou 
a zřizovatelkou 
Centra Daneta 
v Hradci Krá-
lové – mateřské 
školy, základní 
školy a střední 
školy. Dále Za-
řízení pro zdra-
votně postižené, 
které poskytuje 
služby denního stacionáře, chráněného 
bydlení a osobní asistence. Jeho součás-
tí je také Spolek rodičů a přátel zdravot-
ně postižených dětí a Chráněná dílna. 
V minulosti Věra Kosinová zřídila též 
speciální školu Svítání v Pardubicích. Je 
místopředsedkyní České rady sociálních 
služeb a členkou republikového výboru 
Národní rady zdravotně postižených.

„V roce 1993 jsem založila soukro-
mou speciální školu jako matka těžce 
zdravotně postiženého dítěte. Tento 
krok jsem učinila z důvodu nedostatku 
vhodných škol, které by splňovaly moji 
představu pro kvalitní vzdělávání těž-
ce postižených dětí. Protože ale mým 
cílem bylo vždy zajistit komplexní péči 
o tyto děti, přidávala jsem ke standard-
ním vzdělávacím službám také nabídky 
a aktivity, které se staly nezbytnou sou-
částí péče o klienty v Danetě. V rámci 
sociálních služeb jsem založila denní 
stacionář, chráněné bydlení a osobní 
asistenci. Poslední odbornou oblastí je 
zaměstnávání osob se zdravotním po-
stižením, které funguje od roku 2010 a 
které umožňuje propojení teorie s praxí, 
tedy praxi studentům Střední školy Da-
neta a také jejich budoucí zaměstnává-
ní. V chráněné dílně našlo práci už na 
60 osob se zdravotním postižením, což 
považuji v dnešní době za velmi zásluž-
né.“

Projekt byl realizován za při-
spění prostředků státního rozpoč-
tu ČR z programu ANNO ČR – 
podpora nevládního sektoru v re-
gionech Ministerstva pro místní 

rozvoj. Partnery tohoto projektu byly Magistrát 
hlavního města Prahy, Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí 
ČR a Senát Parlamentu České republiky.




