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slovo přeDseDy AsociAce NNo JČK

současný stav a otazníky 
Už je březen, čtvrt 

roku máme za sebou, 
a tak i první programo-
vý rozběh, řešíme da-
ňová přiznání, výroční 
zprávy apod. a opět se 

vrháme do každoroční běžné práce. 
Pokaždé se snažíme vymýšlet něco 

nového, neotřelého, co by naše pří-
znivce opět přitáhlo. Ale.... Má to 
jedno velké ale... Ne vždy na to máme 
síly nebo finance. Osobně mě mrzí, že 
nemáme takové možnosti, že bychom 
například sáhli do své kasy nebo ně-
kam zatelefonovali a problém by byl 
vyřešený. Není. Mnozí si stěžují na 
úřednickou aroganci a doslovnou 
beznaděj nebo útoky od různých po-
litiků..., ale nemůžeme je jmenovat, 
protože si to nejen nepřejí, ale hlavně 
mají obavy, že by potom tu svou nezis-
kovku mohli rovnou rozpustit. Vždyť 
dodnes si mnozí politici i úředníci 
pletou statuty neziskových a příspěv-
kových organizací... My sami jako 
asociace jsme na rozdíl upozorňovali 
i jednotlivá „naše“ ministerstva....

Musíme najít společná řešení, ce-
lorepubliková. Stav, kdy jsme se mys-
leli, že se nejlépe domluvíme na úrovni 
okresu nebo kraje už neplatí. Při sou-
časném trendu může dojít k doslovné-
mu kolapsu sociálních služeb, malých 
dětských sdružení i tzv. „vesnických“ 
sportovních a společenských klubů. 
To občanskou společnost v České re-
publice, Jihočeském kraji i v jednotli-
vých obcích může posunout, doslova 
a do písmene, do doby kamenné. 

Musíme zabrat všichni, nejen my 
v neziskovkách, ale i politici a úřední-
ci, protože i my, jinak občanská spo-
lečnost, nepřežije rok 2019. 

Jiří Riki Řeháček

Kde najít nové pracovníky? Ale oni (ne)jsou?
Jak to už bývá, tak si nyní zaryjeme trochu do vlastních řad. Potřebujeme tolik ne-

ziskovek? Máme asi 128 tisíc neziskových organizací. Ty největší zaměstnávají i sko-
ro čtyři stovky zaměstnanců… Ale nástupní platy v některých neziskovkách nejsou 
sice nijak závratné, jsou ale kolem dvacet tisíc korun, ale někde i padesát….  

Počítejme s dvaceti tisíc hrubého pro 
300 tisíc míst, kde jsou většinou mladí 
lidé, co v životě ještě ani nepracovali… 
Takhle bychom mohli okamžitě získat 
měsíčně vice než šest miliard korun, a ty 
použít třeba na zvýšení důchodů. Vím, je 
to hodně zjednodušené… 

Ale kolik je u nás pseudoneziskovek? 
Myslíme tím politické strany a hnutí, 
církve, různé spolky a organizace za-
ložené státní správou pro jejich rodinné 
příslušníky, kamarády a známé. Nezis-
kovky nejsou pouze organizace, které se 
starají o staroušky, nemocné, volný čas 
dětí a mládeže, ale také různá uskupení, 
co dělají jen politiku, nábory pro politi-
ku, pseudoškolení nebo “soudružskou” 
osvětu. Prostě a jednoduše - nedělají nic, 
jako ti tolik kritizovaní nepřizpůsobiví. 
Nic, co by zlepšilo funkci státu a občan-

ské společnosti. Mnohdy je tomu naopak.
Zamyslel se někdo nad životní úrovní 

třeba důchodců, kteří celý život pracova-
li? Jak třeba zvednout důchody minimál-
ně o dva tisíce korun, protože vše je čím 
dál dražší a nepoměrně ke zdražování se 
“navyšují” starobní důchody. Jinými slo-
vy – máme tady 300 tisíc mladých lidí, 
kteří by nejdříve měli získat zkušenos-
ti… Místo nich musí pracovat důchodci 
nebo se dovážet pracovní síly z jiných 
zemí (jsou také o mnoho levnější).

V České republice je necelé tři miliony 
důchodců. Pokud bychom chtěli každé-
mu zvýšit minimálně o 2000 korun, pak 
potřebujeme skoro šest miliard korun 
měsíčně. Ale kde je brát, jak se dostat 
třeba na rok 1989, kdy důchody byly jed-
napadesát procent bývalého platu? 

Pokračování na straně 2
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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.                                              -pav-

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

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.

Kde najít nové pracovníky? Ale oni (ne)jsou?
Dokončení ze strany 1

Kde je chyba? V nás! Na druhou stra-
nu, většinou my starší, ale i ti nejmladší, 
vše děláme zadarmo nebo za minimál-
ní odměnu. Prostě to neumíme. Ruku 
na srdce, kdo z nás starších umí bez-
problémově požádat o grant nebo jinou 
pobídku? Je jich mezi námi poskromnu. 
Já osobně jsem to udělal jednou za život 
a byly z toho jen problémy, i když nikdo 
nic neukradl, neodklonil ani nezašantro-
čil. Problémem byly papíry a zase papí-
ry, i když vše bylo průhledné a dohleda-
telné….

A pokud jste dočetli až sem, tak jste si 
určitě položili otázku: “A zajímá to vů-
bec někoho?” Bojím se na ni odpovědět, 
protože si myslím, že nezajímá.  

Proklamuje se, že na trhu práce chybí 

200 tisíc pracovníků. Stát chce na volná 
místa dovážet zájemce z Ukrajiny, Bul-
harska, Kosova, Mongolska nebo také 
z Afriky. Máme tu přitom kolem tří set 
tisíc mladých, vzdělaných, práce schop-
ných a neopotřebovaných občanů, kteří 
by mohli okamžitě nastoupit na potřebná 
volná místa. 

Jen tak pro zajímavost - loni získaly 
od státu, krajů a obcí neziskovky (ale 
všechny) na dotacích kolem 16,5 miliard 
korun, a to v přímých platbách. Ostat-
ní se prý neeviduje. ??? Kde ale jsou? 
Systém je nepřehledný, raketový nábor 
dalších pseudozaměstnanců je doslova 
šílený. Mnohé nechápu. Za všechny uve-
du jeden. Tzv. “neziskové” organizace se 
starající o vyloučené lokality. Zaměst-
návají tady nejen své zaměstnance, ale 

musí s nimi úzce spolupracovat i státní 
orgány, které jsou zase placeny ze státní-
ho rozpočtu. Jsou to například právníci, 
sociální pracovníci, policisté, strážníci 
a další, ale nikdo z nich nenese žádnou 
odpovědnost. Takže takovéto jakoby 
neziskovky se stále množí a vyloučené 
lokality také a vše se svádí na špatné zá-
kony. 

Všimněte si, kolik mladých lidí se 
v médiích zabývá doslova žvaněním, 
vysvětlováním, filozofováním, poučo-
váním nebo fízlováním, aniž by v ži-
votě něco udělali. A ti všichni mají své 
nadřízené, své teplé židle, počítače, 
toalety, vytápění… Zajímavé je kolik 
máme pětadvacetiletých personalistek, 
které s vážnou tváří vyslýchají a poučují 
o životě seniory… a pokud k nim přič-
teme různé mluvčí, poradkyně, rádoby 
odborníky, co v životě ještě nic neuděla-
li, tak je vše na pováženou. A nejhorší je 
na tom všem, že to všem takto vyhovuje 
a nějací žvanilové, jako já, to nezmění, 
protože je nikdo neposlouchá. 

Jiří Riki Řeháček

KLUB AKTIV ČESKÉ BUDĚJOVICE - Skupina „dříve narozených“ fotoamaté-
rů, kteří se scházejí v KD Slavie, aby společně fotili pro radost. Aby si mohli o svých 
fotkách a fotoaparátech popovídat. Aby společně vyrazili fotografovat do zajíma-
vých lokalit, aby se navzájem podpořili v zachycení prchavých okamžiků dobrého 
světla, ve kterém se stává náš život neodvolatelnou minulostí. Jsi vítán mezi nás, kdo 
máš chuť dívat se kolem sebe i přes jakýkoliv objektiv, kterým zachytíš cokoliv jen 
tak pro sebe nebo pro své potomky a přátele. Přijďte pobýt mezi nás.                -FB-

senioři z Českých budějovic fotografují
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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 NeZisKovKáMMísta, kde je možné použít euroklíč 
se stále rozšiřují

JIŽní čECHY / TÁbOR - speciální klíč, 
kterým je možné odemknout místa osazená 
Eurozámkem má zajistit lidem se sníženou 
schopností pohybu lepší dostupnost veřej-
ných sociálních i technických kompenzač-
ních zařízení na celém území české republi-
ky i na mnoha místech v Evropě. 

Eurozámkem se osazují různá místa 
(bezbariérové toalety, výtahy apod.) pře-
devším proto, aby nedocházelo k jejich 
zneužívání lidmi bez zdravotního posti-
žení, případně aby nedocházelo k poško-
zování prostor vandaly. Někde jsou pro-
to Eurozámkem osezeny i schodišťové 
plošiny či výtahy.

Počet míst osazených Eurozámkem 
se v České republice i v Evropě neustá-
le zvyšuje. Tak tomu bylo i v roce 2018, 
během kterého bylo jen v Jihočeském 
kraji nainstalováno celkem 13 nových 
Eurozámků, a to v obchodních centrech 
Kaufland, na nádražích v Písku a Kapli-
ci, v českobudějovických poliklinikách 
Sever a Jih i v dalších veřejných mís-
tech. V současné době je tedy na území 
Jihočeského kraje celkem 53 míst, kde je 
možné použít Euroklíč. Nejvíce míst je 
v Prachaticích (11), v Českých Budějovi-
cích (8) a v Českém Krumlově (8).

Euroklíč může zdarma získat každý 
držitel průkazu TP, ZTP a ZTP/P, drži-
tel wc karty nebo i osoba s jiným posti-
žením vyžadující tuto službu (diabetik, 
stomik, onkologický pacient, člověk 
trpící roztroušenou sklerózou, Parkin-
sonovou chorobou, Crohnovou choro-
bou, ulcerózní kolitidou či močovými 
dysfunkcemi), která má trvalé bydliště 
v ČR.

V Jihočeském kraji vydává Euroklíče 
Národní rada osob se zdravotním posti- žením ČR, z. s. v Českých Budějovicích 

a také všechna pracoviště Jihočeského 
centra pro zdravotně postižené a seniory, 
o.p.s., která se nacházejí ve všech býva-
lých okresních městech. Za rok 2018 se 
jich vydalo celkem 218 kusů, což je o 29 
kusů více než v roce 2017.

Více informací včetně kontaktů na dis-
tributory Euroklíčů a kompletní seznam 
míst osazených Eurozámkem najdete na 
www.euroklic.cz.

Ing. Bc. Michaela Spálenková, DiS., 
vedoucí JCZPS, o.p.s., 

pracoviště Tábor
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ZDROJ APSS ČR - „Nerad bych se 
dožil toho, aby lidé vzpomínali na svoje 
pracovní úspěchy v osmilůžkovém pokoji 
na LDN,“ řekl v rozhovoru pro lednové 
Sociální služby Ladislav Průša, kapacita 
současné sociální politiky.

Ladislav Průša, výzkumný pracov-
ník a bývalý dlouholetý ředitel Vý-

kých po-
tíží, kte-
ré vedou 
k sociál-
ním pro-
blé mů m 
nebo již 
existující 
sociá l n í 
problémy 
zesi lují . 
O úzkostných a depresivních poruchách 
a kognitivně behaviorální terapii se tak 
dočtete v článku terapeuta a předse-
dy Pracovní skupiny pro psychoterapii 
v sociálních službách při APSS ČR Ro-
mana Peška.

V prvním čísle Sociálních služeb toho-
to roku najdete i téma úpravy pracovní 
doby v pracovně-právních vztazích, ze-
jména pak tzv. směnném provozu, člá-
nek španělské organizace ACRA o vlivu 
institucionalizace na zdravotní ukazatele 
seniorů v Katalánsku (jedná se o 1. stu-
dii svého druhu) nebo třeba reportáž, jak 
proběhl 5. ročník Noci venku Dvůr Krá-
lové nad Labem.

Mgr. Veronika Hotová
tisková mluvčí, PR specialistka a šéf-

redaktorka časopisu Sociální služby

zkumného ústavu práce a sociálních 
věcí, a současně jedna z největších ka-
pacit sociální politiky, v rozhovoru ko-
mentuje proměnu oblasti sociální poli-
tiky, hodnotí, jak si vede v současnosti 
stát a vláda, ale zejména upozorňuje 
na skutečnost, že je nutné provést zá-
sadní změnu systému poskytování a fi-
nancování sociálních služeb. „V roce 
2050 bude každý 8. člověk v ČR starší 80 
let. Sedmnáct procent 80letých a star-
ších lidí potřebuje nepřetržitou péči. To 
nikoho nezajímá. Politici vědí, že mají za 
4 roky nové volby,“ varuje držitel Ceny 
APSS za dlouhodobý přínos sociálním 
službám Ladislav Průša.

Podle některých výzkumů se v životě 
každého čtvrtého člověka objeví psy-
chické problémy, které vyžadují odbor-
nou pomoc. Jedná se u nás asi o 2 milióny 
lidí. Adekvátní péče, mezi kterou patří 
i psychoterapie, se dostane asi jen ke 30 
% z nich. Mnoho lidí s duševními problé-
my se dostává i do sociálních služeb mj. 
proto, že sociální problémy v oblasti by-
dlení, zaměstnání, financí, mezilidských 
vztahů nebo třeba i v oblasti náročné 
péče o handicapované děti nebo dospě-
lé jsou často velmi stresující a mohou se 
podílet na vzniku a udržování psychic-

Za dvacet let bude v Česku každý osmý osmdesátník

Než se Davídek narodil, nevěděla jsem, 
co znamená Raná péče

ZDROJ http://www.kan-
ka.info - „V těhotenství jsem 
nepřemýšlela o tom, že by se 
něco mohlo zkomplikovat. Da-
vídek se ale narodil moc brzy. 
Tenkrát jsem si to ještě nepři-
pouštěla, ale diagnóza Dětské 
mozkové obrny kvadrupare-
tické formy náš život obrátila 
naruby. Netušili jsme, jak to 
bude vypadat, co všechno mů-
žeme pro Davídka i pro sebe 
dělat. Kusé informace jsme si 
skládali jako střípky. Nutně 
jsme potřebovali psychologickou podpo-
ru, radu a pomoc. Našli jsme ji – v Cen-
tru Kaňka existuje sociální služba Raná 
péče. Tam jsme začali s Davídkem cho-
dit a intenzivně rehabilitovat. Postupně 
nám pomohli vyřídit si příspěvky, časem 
Davídkovi nabídli kroužek, kde mohl 
navázat vztah s vrstevníky, nabídli nám 
i psychologické poradenství. Davídek 
začal chodit do jejich speciální Mateř-
ské školky, využívat všemožné terapie 

a vůbec komplexní péči. S jejich pomocí 
si půjčujeme a pořizujeme kompenzační 
pomůcky a Davídek pravidelně „maká“. 
K tomu absolvujeme i různé pobyty 
v lázních a neuroklinikách, které mu po-
máhají se dostat co nejdál. Časem tady 
může i začít chodit do školy s osobní asi-
stencí.

Není to jednoduché, ale není to už 
vzhůru nohama…“

Maminka čtyřletého Davida, 
Centrum Kaňka

cpDM 
ČesKÝ KRUMlov

PROJEkCE fILMů 
Z kURZU 
AnIMOVAnÉHO fILMU

V pátek 22. února 2019 se od 18 ho-
din v divadelním klubu Ántré usku-
tečnilo promítání dětských animací, 
které vznikly během 9.  ročníku kur-
zu, kterého se opět zhostil NZDM 
Bouda. Kurz probíhal už od listopadu 
2018 pod vedením zkušených lektorů. 
Vstupné bylo opět volné.

Termín letního tábora CPDM 
Prázdniny v pohybu - čeřín 2019 
je již znám

Tradiční letní tábor Prázdniny v po-
hybu 2019 na táborové základně OS 
KOLT na Čeříně se uskuteční v ter-
mínu 11. až 24. srpna 2019. Základní 
informace o táboře a přihlášky jsou od 
února na webu CPDM Český Krum-
lov.                     Mgr. Vlastimil Kopeček
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charita 
a dobrovolnictví 

čEskÝ kRUMLOV - Ve čtvrtek 
17. ledna 2019 od 14 hodin se uskuteč-
nil v nZDM bouda seminář na téma 
Charita a dobrovolnictví. 

Hned na začátku jsme dětem vysvětlili 
význam těchto slov. Dále jsme si řekli co 
si pod těmito pojmy dokážeme předsta-
vit. Děti jsme informovali o tom, co pod 
tyto služby spadá, kdo je může využívat 
a pod jakou adresou je mohou v Českém 
Krumlově nalézt. Děti věděly poměrně 
dost informací ohledně hlavních témat 
semináře povídaly i o svých zkušenos-
tech v těchto oblastech. Celkem se semi-
náře účastnilo osm děvčat ve věku 9-12 
let. Seminář měl dobrý ohlas, děti byly 
aktivní a hlavní témata je bavila.

Mgr. Jiří Muk,
zástupce vedoucího pracoviště

POTRAVInOVÁ bAnkA JIHO-
čEskÉHO kRAJE - Možná jste se 
divili, proč jsme vám nepopřáli šťastné 
a veselé Vánoce... Vánoce v potravi-
nové bance totiž začínají zpravidla až 
v lednu. Palety neprodaných čokoládo-
vých figurek a trvanlivého cukroví pilně 
svážíme a přerozdělujeme neziskovým 
organizacím. A víte proč? Protože 
chutnají pořád skvěle...                      -fb-

kLUb AkTIV - Poslala nám do klubu další básničky účastnic kur-
zu na zadaná slova - domácí úkol zaslala mailem Marie Škabradová, 
která je v kurzu už od roku 2012 a prozatím nic nesložila a ani nevy-
právěla příběhy, tentokrát se překonala, tleskáme... 

Paní zima přišla k nám, napadl sníh, 
děti jezdí na saních, z oblohy se snáší 
vločka, skočila po ní naše kočka.

Slunce se na tu krásu směje a u srdce 
to mile hřeje.

Miluška Cabalová poslala básničku ze 
zaměstnání v Rakousku, vážím si toho.

Zima je tu, zima je tu, 
sníh nám zavál celou zem, 
modrá obloha jen září 
a slunce vykukuje z mraků ven.
Sněhová vločka pomalu padá k zemi, 
děti skotačí 

a užívají si zimních radovánek.
Mají sáňky, lyže, 
klouzačka je jako led, 
příroda nám vykreslila krásný pohled,
když se dívám z tepla ven.
Je vidět, že kurzy Trénování paměti 

jsou prospěšné, protože se učíme rozši-
řovat slovní zásobu a slova i zrýmovat.

Tentokrát letos kurzy Trénování pa-
měti proběhly na Teologické fakultě, 
a to s Vlastou Siegherthovou a Terezou 
Polankovou v polovině února.

-fb-

Čokoláda pro NNo

básničky Marušky přišly z Rakouska

čEskÉ bUDĚJOVICE - Soutěž ve štafetovém plavání seniorů Přeplavme svůj 
La Manche probíhala celý únor.  V pátek 1. února akci odstartoval náměstek pri-
mátora Viktor Vojtko. Po celý měsíc starší 60-ti let a jejich vnuci po celé České 
republice (letos se přihlásilo 16 měst) plavali pro své zdraví a zapisovali společ-
ně uplavené metry. Například díky finanční podpoře města České Budějovice bylo 
i letos vstupné pro plavce starší 60-ti let sníženo na 10 korun na 75 minut. Průběh 
této nádherné akce a výsledky najdete na Facebooku....                    -red-

opět přeplavali svůj la Manche



6

Jihočeská icM se opět setkala s pracovníky Úřadu práce
V pátek 8.února 2019 uspořádalo krajské pracoviště 

EUREs v prostorách kontaktního pracoviště Úřadu 
práce čR v Písku školení pro zaměstnance Úřadu prá-
ce čR úseku zaměstnanosti z Jihočeského kraje - okresů 
Tábor, Písek a strakonice. Pozvání na toto školení opět 
přijala i AICM čR z.s. a jihočeská Informační centra 
pro mládež. 

Úvodem své-
ho vystoupení 
zástupci ICM 

seznámili účastníky školení s posláním 
a obsahem činnosti Informačních center 
pro mládež. 

Poté následovala prezentace možné-
ho partnerství a spolupráce Úřadu prá-
ce a ICM zaměřená ve svém obsahu do 
dvou základních oblastí činností – vzdě-
lávání a zaměstnanosti. 

například  prezentace regionálních stře-
disek evropské informační a poradenské 
služby pro mládež  či zkušenosti AICM 
ČR z.s. ze spolupráce se Zastoupením 
Evropské komise v ČR  či středisky Eu-
rope Direct.

Tím se v podstatě prezentace zástup-
ců AICM ČR z.s. a jihočeských ICM 
plynule posunula do oblasti zaměstna-
nosti, konkrétně příkladů obsahu infor-
mačně poradenských a konzultačních 

firmách, stáže v evropských institucích, 
podnikání v Evropě atd. Poměrně širo-
ká diskuze se rozvinula mezi účastníky 
školení a zástupci ICM po prezentaci 
některých aktivit evropského programu 
ERASMUS+Mládež v akci, kde kon-
krétně jihočeská ICM mají velmi pozi-
tivní zkušenosti jak z aktivit vlastních, 
tak i v rámci spolupráce se zahraniční-
mi partnery  - výměn mládeže, mobilit 
pracovníků s mládeží či nadnárodních  
iniciativ mládeže …Samozřejmě ne-
chyběla ani prezentace Evropské dobro-
volné služby, respektive nové iniciativy 
Evropské unie na této bázi, kterou je 
Evropský sbor solidarity.

Na závěr této části prezentace byly 
účastníkům školení nastíněny i další 
možnosti využití potenciálu a zkušenos-
tí ICM při vzájemné spolupráci v oblas-
ti podpory pracovních dovedností a pří-
ležitostí – například praxe a stáže, stu-
dijní pobyty ve spolupráci se školskými 
vzdělávacími zařízeními, vytváření spo-
lečensky prospěšných pracovních míst, 
umožnění výkonu obecně prospěšných 
prací ve spolupráci s Mediační a pro-
bační službou, atd.…

V samotném závěru této části škole-
ní byly jeho účastníkům prezentovány 
i příklady dalších aktivit a činností ICM 
podporujících výše uvedenou problema-
tiku, kterými jsou například prezentace 
AICM ČR z.s. a jeho členů na veletr-
zích a výstavách zaměřených na vzdělá-
vání a práci, příprava a realizace vzdě-
lávacích projektů pro základní a střední 
školy například na téma Multikultura, 
Životní prostředí, Zdravý životní styl…, 
partnerská  spolupráce  v rámci členství 
AICM ČR z.s. v Asociaci nestátních ne-
ziskových organizací České republiky 
z.s. či s nejvýznamnějším zahraničním 
partnerem, kterým je Združenie infor-
mačných centier mladých Slovenskej 
republiky, aktivity evropského progra-
mu pro děti a mládež ERASMUS+Mlá-
dež - mobility pracovníků s mládeží…, 
krajské kolo soutěže školních novin 
a časopisů Jihočeského kraje, přípra-
va a realizace volnočasových aktivit 
podporujících informačně poradenské 
a konzultační služby…

A v čem byla účast na školení zaměst-
nanců Úřadu práce ČR úseku zaměstna-
nosti z Jihočeského kraje přínosná i pro 
nás? Mimo jiné pro nás z diskuzí vzešla 
i celá řada námětů, jaké nové aktivity 
a činnosti bychom měli rozvíjet a ke 
kterým osvědčeným a „dočasně zapar-
kovaným“  se inovativně vrátit.  

Václav Pavlík, Jan Čermák

V oblasti vzdělávání byly prezen-
továny aktivity a činnosti informačně 
poradenského a konzultačního charak-
teru, jakými jsou například Katalogy 
vzdělávacích příležitostí v Jihočeském 
kraji či tematické Informační zpravo-
daje. Nechyběly příklady aktivit a čin-
ností  z realizace a podpory neformální-
ho  i formálního vzdělávání, konkrétně 
ukázky vydavatelské a publikační čin-
nost i AICM ČR z.s. ( edukační materi-
ály podporující mediální výchovu,  pre-
venci soc. pat. jevů,  sexuální výchovu 
či protidrogovou prevenci).  Tak, jak je 
obvyklé i při jiných příležitostech, i zú-
častnění pracovníci Úřadů práce proje-
vili o prezentované edukační materiály 
značný zájem.

V dané oblasti nechyběla samozřejmě 
ani evropská problematika, konkrétně  

služeb a zejména podpory pracovních 
dovedností a příležitostí. V oblasti in-
formačních a poradenských služeb 
byly účastníkům školení prezentovány 
opět příklady vydavatelské a publikač-
ní činnosti, jakými jsou například in-
formační publikace Jak napsat žádost 
o zaměstnání, motivační dopis a živo-
topis či informační nabídky pracovních 
příležitostí v tuzemsku in zahraničí 
vydávané jednotlivými ICM. Následo-
valy příklady a zkušenosti z podpory 
pracovních dovedností a příležitostí 
v rámci AICM ČR z.s. i jejich členů. 
Například regionální střediska evrop-
ské informační a poradenské služby 
pro mládež a pracovníky s mládeží EU-
RODESK v ICM AICM ČR z.s. mohou 
v dané oblasti prezentovat praxe a stá-
že, Au-pair, práci v zahraničí, stáže ve 
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9. ročník Jihočeského krajského kola celorepublikové soutěže
školních novin a časopisů bude v Českých budějovicích

Celorepubliková soutěž školních novin 
a časopisů je otevřená pro všechny, kteří 
vydávají časopisy nebo noviny ve školských 
zařízeních, studentských klubech, oddí-
lech, střediscích volného času, domech dětí 
a mládeže a na jejichž tvorbě se podílejí děti 

a mládež.  Jedná se o soutěž postupovou, která je zařazena do oficiálních sou-
těží Talent centra Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Hlavním or-
ganizátorem je Asociace středoškolských klubů české republiky. V letošním 
roce se uskutečňuje již 13. ročník soutěže.  

Pro účast v celorepublikové části sou-
těže je potřeba úspěšně projít krajským 
kolem. Pod gescí Informačních center 
pro mládež v Jihočeském kraji (ICM 
a CPDM Český Krumlov, ICM Pracha-
tice, ICM Tábor) se v roce 2019 usku-
tečňuje Jihočeské krajské kolo soutěže 
školních novin a časopisů již podeváté. 

sOUTĚŽní kATEGORIE 
* Časopisy a noviny vydávané žáky 

základních škol – I. stupeň - tvořené 
pouze žáky I. stupně,  

* Časopisy a noviny vydávané žáky 
základních škol – II. stupeň - tvořené 
pouze žáky II. stupně,  

* Časopisy a noviny vydávané žáky 
základních škol – I. a II. stupeň - tvoře-
né žáky I. a II. stupně,  

* Časopisy a noviny vydávané studen-
ty víceletých gymnázií  - tvořené pouze 
žáky víceletých gymnázií

* Časopisy a noviny vydávané stu-
denty gymnázií a středních škol  - tvoře-
né pouze studenty středních škol

*  Webové noviny a časopisy 
* Oddílové – klubové časopisy 
Cena partnerů 9. ročníku jihočeského 

krajského kola 13. ročníku celorepubli-
kové soutěže školních časopisů a novin.

Jak to bylo loni?
V loňském roce se do 8.ročníku Jiho-

českého krajského kola soutěže škol-
ních novin a časopisů zapojilo  v sedmi 
kategoriích 27 školních časopisů a no-
vin z 24ti základních a středních škol 

Jihočeského kraje.  Slavnostní vyhlá-
šení výsledků soutěže s doprovodným 
programem se uskutečnilo v pátek 27. 
dubna 2018 v českobudějovickém kině 
Kotva pod záštitou náměstka hejtmanky 
Jihočeského kraje, pana Mgr. Zdeňka 
Dvořáka. Členové redakcí zúčastněných 
časopisů se setkali se známým cestova-
telem a novinářem, panem Tomášem 
Poláčkem, z úst pracovnice českobudě-
jovického Eurocentra, paní Pavly Slíp-
kové, se dozvěděli základní informace 
o evropské aktivitě pro mládež „Navrh-
ni projekt“ a poté dostali malý filmový 
dárek, kterým byla projekce zcela nové-
ho českého přírodovědného dokumen-
tárního filmu PLANETA ČESKO.

Uzávěrka přihlášek 8. ročníku Ji-
hočeského krajského kola soutěže 
školních novin a časopisů je dne 29. 
března 2019, vyhlášení výsledků se 
uskuteční v pátek 26. dubna 2019  
ve Studentském klubu Kampa, 
v areálu Zemědělské fakulty JČU 
v Českých Budějovicích.

Z Jihočeského krajského kola soutěže 
školních novin a časopisů do celostátní-
ho kola postupují maximálně dva časo-
pisy z každé kategorie. 

9. ročník Jihočeského krajského kola 
13. ročníku celorepublikové soutěže 
školních novin se uskutečňuje za pod-
pory Jihočeského kraje.

Jan Čermák, vedoucí 
projektového pracoviště ICM 

a CPDM Český Krumlov 

Fotografie do hlediště při minulém vyhlášení soutěže...

Vyhlášení výsledků....
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Čechů v exekuci je už téměř 900 tisíc, 
v dluzích se topí i tisíce dětí

čEskÁ REPUbLIkA - Ekonomice se daří nejlépe v historii, ale jsou mís-
ta, kde to statistikům uvěří jen málokdo. Jsou mezi námi statisíce lidí, co 
mají i více exekucí, nemají peníze a do budoucnosti hledí s obavami. navíc se 
ukazuje, že se situace neustále zhoršuje. Mezi oběťmi dluhů přibývá seniorů 
a ušetřeny nejsou ani tisíce dětí. Právě tady mají nezastupitelné místo nezis-
kovky z občanské společnosti, které bezplatně se snaží těmto dlužníkům po-
moci a hlavně poradit jak se dostat ze spirály dluhů.

Například v roce 2016 bylo v exeku-
ci 834 tisíc lidí, téměř polovina z nich 
měla dokonce čtyři a více exekucí. Cel-
kem exekutoři vymáhali 325 miliard 
korun. 

Nová data (zdroj projekt Mapaexe-
kucí.cz) ukazují, že loni mělo alespoň 
jednu exekuci už 862 507 lidí, to je me-
ziroční nárůst o 3,4 procenta. Nejhorší 
je, že téměř půl milionu lidí má více než 
tři exekuce, 151 tisíc z nich pak čelí do-
konce více než deset exekucím.  Největ-
ší skupina dlužníků je mezi 40 a 49 lety, 

v ní je téměř 230 tisíc lidí. Alarmující 
je především fakt, že přibývá lidí s více 
exekucemi. Špatná je situace také u se-
niorů. Dluhy mají dokonce i děti, exe-
kuci jich čelí téměř šest tisíc. Takové 
dluhy vznikly například ve chvíli, kdy 
jelo dítě bez lístku, chytil ho revizor 
a rodiče pokutu nezaplatili. Z několika 
set korun se pak časem mohou stát de-
sítky tisíc.

Odlehčit by měla dlužníkům novela 
insolvenčního zákona, uvidíme…

-red-

10. zasedání Regionální stálé konference 
pro území Jihočeského kraje

čEskÉ bUDĚJOVICE - Zasedání se uskuteční  
dne 5. března 2019 od 09 hodin v sídle krajského 
úřadu Jihočeského kraje, kterého se vždy účastní 
náš zástupce jako člen této Rsk - Dr. Václav Pav-
lík (náhradníkem je předseda asociace).

V obsahu jednání mimo jiné: změna nominací čle-
nů Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje, Výroční zpráva Regi-
onální stálé konference pro území Jihočeského kraje za rok 2018 a Zpráva o hod-
nocení plnění Regionálního akčního plánu Jihočeského kraje za rok 2018, aktuální 
informace ke kotlíkovým dotacím, výsledky práce Centra pro regionální rozvoj 
České republiky za rok 2018 a aktuální informace o programu IROP v roce 2019, 
informace z Pracovní skupiny pro venkov, informace z Ministerstva pro místní roz-
voj…                        -vv-

Nejvíce 
komentovaná fotka 

na facebooku

Takto jsem zachytil Jana Šimá-
něho - Galéna(12), otce březového 
lístku a Přátelství rozrůzněných 
v Táboře na táborské bambiriádě 
2008.

Nezapomínejme, protože jeho 
myšlenky a vize stále platí a jsou 
potřebné pro výchovu nejen dětí 
a mládeže, ale i nás dospěláků. Fa-
cebook vyhodnotil tuhle fotografii 
jako jednu z nejvíce komentovaných 
fotografií 2013, a to vždy kladně. 

Už je to šest let, co odešel na-
vždy, 13. února 2013, kolem půl 
páté odpoledne, ve věku 89 let náš 
velký kamarád, bratr a můj rodin-
ný přítel Jan Šimáně – Galén, který 
byl propagátor Přátelství rozrůz-
něných, Březových lístků i setkání 
vedoucích volnočasových aktivit 
– CVVZ, VVZek, spoluautor Nepo-
kořené, redaktor ABC, šéfredaktor 
Skauta Junáka… zakladatel Galé-
novy nadace, Galénova nadačního 
fondu a hlavně otec Březových líst-
ků.

 Jsem rád, že Bůh tomu chtěl, aby-
chom spolu prožili mnoho krásných 
chvil, na které nikdy nezapomenu. 
Nikdy nezapomenu na momenty, 
když jsme spolu tvořili různé stra-
tegie a taktiky popularizace Bře-
zových lístků, 5pé…. Jsem rád, že 
jsem mohl tak dlouhou dobu stát po 
jeho boku v šíření jeho nádherných 
myšlenek Březových lístků, Žlutých 
kvítků, 5pé a Přátelství rozrůzně-
ných.             Jiří Riki Řeháček(8)
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Milí přátelé a podporovatelé Sítě pro rodinu,
začátek 20. století se označuje jako čas zkracování – šatů, vlasů... Na počát-

ku 21. století rovněž zkracujeme, ale spíše virtuálně. A tak jsme se rozhodli 
jít s dobou a komunikovat s vámi elektronickou cestou – stručně a ne často. 

Naším zájmem je zůstat s vámi ve spojení, sdí-
let novinky a nabízet možnost spolupráce.

Potěší nás proto, když jednou za čas věnuje-
te chvilku pozornosti naší Síťovce. Počítáme, 
že ji budeme rozesílat maximálně 3 krát do 
roka a že obsah zaměříme na každý pilíř naší 
nové strategie. Tedy na novinky či zajímavosti 

spojené s činností Sítě pro rodinu s mateřskými  centry a pro ně, s tématem 
rodiny ve společnosti i ze spolupráce s firmami.

Těšíme se nejen na virtuální setkávání v roce 2019! A přejeme vám rok 
plný nevšedních zážitků!

                                                              Rut Kolínská a tým Sítě pro rodinu
P.S. Pokud nemáte zájem být s námi ve spojení prostřednictvím Síťovky, prosím, sdělte to 

Petře Fajfrové na adresu: info@sitprorodinu.cz

co znamená profesní kvalifikace chůva?
CO sE skRÝVÁ POD ZkOUŠkOU PROfEsní kVALIfIkACE 

CHůVA PRO DĚTI DO ZAHÁJEní POVInnÉ ŠkOLní DOCHÁZ-
kY (kÓD: 69-017-M)?

 síť pro rodinu se jako jedna z prvních organi-
zací stala v roce 2013 autorizovanou osobou pro 
zkoušky profesní kvalifikace chůva. Považovali 
jsme to za logické vyústění služby pro mateřská 
centra, která poskytovala službu péče o děti ještě 
před zákonem o dětských skupinách.  Požádala 

jsem Irenu Přibylovou, která má organizaci zkoušek ve své kompeten-
ci, aby přiblížila obsah a průběh zkoušek.

Ireno, zkoušky 
se musí řídit, dle 
pravidel daných 
MPsV, co všech-
no tedy muse-
jí uchazečky 
a uchazeči spl-

nit, aby se mohli přihlásit, co všechno 
zkouška zahrnuje a jak probíhá?

K přihlášení zájemci o zkoušku pro-
fesní kvalifikace Chůva stačí základ-
ní vzdělání, trestní bezúhonnost, musí 
prokázat zdravotní způsobilost a být 
bez logopedické vady. Zkouška profes-
ní kvalifikace je celkem náročná. Sklá-
dá se ze dvou částí: písemného testu 
a z ústní i praktické zkoušky. Vše se 
řídí kvalifikačním standardem a každý 
uchazeč musí prokázat znalosti, doved-
nosti nebo alespoň orientaci ve všech 
bodech tohoto standardu. Standard je 
velice rozsáhlý. Obsahuje zejména tyto 
oblasti: dodržování zásad bezpečnos-
ti a prevence úrazů, poskytování prv-
ní pomoci, uplatňování metod a forem 
pedagogické práce s ohledem na věk 
dítěte, znalosti o vývojových etapách 
a socializaci dítěte, etické principy při 
práci chůvy, legislativní rámec pro tuto 
činnost a mnoho dalšího. Celková délka 
zkoušky je minimálně 3 hodiny a skládá 
se před hodnotící komisí, která je slože-
na z odbornic v daných oblastech hod-
noticího standardu.

k čemu zkouška profesní kvalifika-
ce Chůva opravňuje?

Zkouška opravňuje k výkonu povolá-
ní chůvy v dětských skupinách, mateř-
ských centrech, ale i v MŠ (nepedago-
gický pracovník MŠ). Na základě této 
kvalifikace lze také provozovat vázanou 
živnost péče o děti do 3 let.

stává se, že někdo neobstojí? na-

bízí síť pro rodinu něco těm, kdo se 
zkoušky obávají?

Občas se stane, že uchazeč o slože-
ní zkoušky není dostatečně připraven. 
Zkouška je opravdu náročná a ucha-
zeč musí obstát ve všech bodech kva-
lifikačního standardu. Síť pro rodinu 
v současné době nabízí pro zájemce 
o složení zkoušky třídenní přípravný 
kurz, případně individuální konzultace. 
Poskytnutí studijních materiálů každé-
mu uchazeči je samozřejmostí. K této 
příležitosti máme velmi pěkně vytvoře-
ná a na míru šitá skripta.

kolika osobám se už podařilo za ta 
léta získat certifikát? Jaký byl poměr 
žen a mužů? najdou se i repetenti?

Od roku 2013 jsme předali něco málo 
přes 500 osvědčení profesní kvalifika-
ce Chůva. Z těchto mnoha úspěšných 
uchazečů získalo certifikát 22 mužů.

Ano, občas se stane, že přijde na 
zkoušku někdo „z ulice“, tedy neab-
solvuje žádnou předchozí přípravu na 
zkoušku a zkoušku nezvládne. Většina 
z těchto osob nakonec nějakou přípra-

vou projde a zkoušku na druhý pokus 
zvládne.

Máš zpětnou vazbu od absolventek 
a absolventů nebo od zkoušejících?

Ano, zpětnou vazbu zjišťujeme pravi-
delně po realizaci každého kurzu a ve-
směs se jedná o pozitivní zpětnou vaz-
bu, což mne velmi těší. Mnoho účastní-
ků a účastnic našich přípravných kurzů 
je opravdu spokojena jak s obsahem 
kurzu, tak i s lektorkami. Což dokládají 
např. tato slova jedné z účastnic pří-
pravného kurzu: „Vše jasné a srozumi-
telné, lektorky jsou moc fajn! Mám po-
cit, že na složení zkoušky jsem perfektně 
připravená. Díky!“

Máme stabilní tým lektorek a zkou-
šejících, což, myslím si, je velmi ku 
prospěchu. Kurzy i zkoušky probíhají 
v přátelském duchu a i když u zkou-
šek nervozita panuje, ne že ne, tak díky 
přístupu našich zkoušejících vše vždy 
proběhne hladce a nakonec i v pohodě 
a dobré náladě.

Rut Kolínská
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MůŽEME JE POTŘEbOVAT. 
sOCIÁLní sLUŽbY. Tak zní název 

kampaně Asociace posky-
tovatelů sociálních služeb, 
kterou už dobře znáte. 
O tom, co je jejím cílem, 
hovořili prezident APss 
Jiří Horecký a jihočeská 

hejtmanka Ivana stráská v českém 
rozhlase. Celý rozhovor si můžete po-
slechnout ze záznamu: https://budejovi-
ce.rozhlas.cz/muzeme-je-potrebovat-so-
cialni…                                              -fb-

Máte ve svém okolí někoho, komu byste rádi 
pomohli? Jste třída, oddíl či parta kamarádu, 
kterým ještě nebylo 26 let a zároveň chodíte mi-
nimálně na druhý stupeň ZŠ? Chcete si vyzkou-
šet uspořádat dobročinnou akci? Hledáte něko-

ho, kdo by vám s tím pomohl? Právě pro vás tu jsou Dobro-druzi!

Akce pro děti a mládež: Dobro-druzi, podporovaná nadací viA

CO JE U DObRO-DRUHů nOVÉ-
HO?

Přihlašování do Dobro-druhů je  teď 
mnohem snazší – stačí odpovědět na ně-
kolik otázek v jednoduché přihlášce.

Není nutné mít projekt do detailu 
připravený a naplánovaný. Hlavní je  
základní představa o tom, kdo se do 
projektu zapojí, komu chcete pomoci 
a proč to vlastně chcete dělat. Akce mů-
žete pořádat od 1.5.2019 do 31.12.2019.

Detaily a vše ostatní případně doladí-
me společně; moc rádi vám s tím pomů-
žeme.

JAk sE MůŽETE PŘIHLÁsIT?
1. Přečtěte si Hodnoticí kritéria a Vy-

hlášení Dobro-druzi 2019
2. Pokud si nejste jisti nebo potřebuje-

te poradit, určitě se nám ozvěte a my váš 
nápad rádi zkonzultujeme

3. Zapište si do kalendáře termín 
úvodního setkání (3. – 4. 5. 2019)

4. Vyplňte přihlášku do 7. března 2019
5. Nejpozději do 29. 3. 2019 se vám 

ozveme s výsledky

PŘIHLÁsIT sE A JAkÉ AkCE 
MůŽETE POŘÁDAT?

Výběr necháme na vaší fantazii 
a schopnostech. Rádi zpíváte, hrajete na 
hudební nástroj či máte kapelu? Super! 
Zkuste uspořádat koncert.

Celý pokojíček je zaplněný malůvka-
mi a nejoblíbenější předmět je výtvar-
ka? Tak to bude čas na uspořádání pro-
dejní výstavy!

Získat peníze na dobrou věc se dá i ji-
nak, zkuste například uspořádat běh ko-
lem školy nebo snídani pro spolužáky.

kOMU MůŽETE POMÁHAT?
Nejlepší je pomáhat ve svém okolí, 

zkuste si udělat malý průzkum. Třeba 
máte kamarády nebo spolužáky, kteří 
potřebují pomocnou ruku. Možná je ve 
vašem okolí domov pro seniory či útu-
lek pro zvířata v nouzi.

JAkOU PODPORU OD nÁs Mů-
ŽETE OčEkÁVAT?

Vzdělávání, rozvoj, síťování:
* v průběhu dubna vás navštívíme, 

předáme vám tipy a rady, jak pripravit 
benefiční akce a společne naplánujeme 
ty vaše

* uspořádáme pro vás úvodní setkání 
v Praze, kde se potkáte s ostatními týmy 
Dobro-druhů, poznáte stejně naladěné 
lidi, získáte inspirace a praktické do-
vednosti, které využijete při příprave 
vašich akcí

* kdykoli se nám můžete ozvat, když 
si nebudete vědět rady, budete potřebo-
vat s něčím pomoct nebo si jen ujasnit, 
jak správně postupovat

* po skončení všech benefičních akcí 
budeme mít možnost se opět společně 
potkat a vyhodnotit si, jak se vše poved-
lo, co jste se naučili a jak se dá pokra-
čovat dál

* můžete také využít metodickou pod-
poru formou Průvodce pro Dobro-druhy

Finanční podporu:
příspěvek 5 000 Kč na realizaci akcí
zdvojnásobení výtěžku do výše 

20 000 Kč
další finanční bonusy při překročení 

výtěžku 30 000 Kč.

 A CO bY VÁM VZkÁZALI 
ÚčAsTníCI MInULÝCH ROční-
ků DObRO-DRUHů?

„Šiřte dobro. Stojí to za to.“
„Máte možnost dělat svět ještě lep-

ším místem pro život, než je…“
„Je super něco dělat a tím pomáhat 

zlepšovat všechno kolem sebe.“
 „Nepřestávejte! To, co děláte, má 

smysl!“

TĚŠíME sE nA VAŠE bEnEfIč-
ní PROJEkTY!

Kontakt:
Michaela Rázgová, 
michaela.razgova@nadacevia.cz, 
777 351 826
Kristina Papoušková, 
kristina.papouskova@nadacevia.cz, 
721 833 979
Adéla Jungová, 
adela.jungova@nadacevia.cz, 
773 122 822
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Česko-německý fond budoucnosti 
zve na kontaktní setkání v lipsku

Asociace nestátních neziskových organizací v české republi-
ce si vás dovoluje pozvat na česko-německé kontaktním setkání 
pořádané česko-německým fondem budoucnosti, které se usku-
teční v německém Lipsku. Jeho cílem je svést dohromady nové 
a potenciální zájemce o realizaci česko-německých projektů 

v oblastech kultury, vzdělávání a občanské společnosti.
Datum: 22. března 2019, od 14 do 17 

hodin
Máte zajímavý nápad na projekt? 

Chtěli byste ho realizovat a pomohl by 
vám při tom německý partner? Chybí 

Česko-německý fond budoucnosti 
pomáhá stavět mosty mezi Čechy a 
Němci. Cíleně podporuje projekty, 
které svádějí dohromady lidi obou 
zemí, které umožňují a prohlubují 
pohledy do jejich světů, do společ-

né kultury a dě-
jin. Od roku 1998 
poskytl Fond bu-
doucnosti dohro-
mady přibližně 

57 milionů eur na více než 10 300 
projektů.

vám know-how nebo finanční prostřed-
ky? A k tomu: rádi byste zažili vynika-
jící a neopakovatelnou atmosféru kniž-
ního veletrhu v Lipsku, jehož je Česká 
republika letos hlavním hostem?

V průběhu setkání budete mít mož-
nost seznámit se s potenciálními projek-
tovými partnery ze sousední země, po-
znat, jak vás ve vašich aktivitách může 
Česko-německý fond budoucnosti pod-
pořit, inspirovat se zkušenostmi jiných 
organizací. Účastníkům setkání mohou 
být uhrazeny cestovní náklady a ubyto-
vání. S volnou vstupenkou budou také 
moci navštívit knižní veletrh.

Další informace a podmínky účasti 
naleznete na webových stránkách Čes-
ko-německého fondu budoucnosti od-
kaz. Počet míst je omezen.

Zdroj http://anno-cr.cz/

FestivAl RoDiNy 2019
festival rodiny v roce 2019 se pro 

nás stává výzvou ukázat, že rodina 
pro každého nás znamená to nejcen-
nější, co máme! Proto ji chceme osla-
vit a založit novou tradici.

V průběhu pěti týdnů od 11. května 
do 19. června (tedy v období, kdy se 
slaví Den matek, Mezinárodní den rodi-
ny, Den dětí či Den otců) připravují ma-
teřská centra Sítě pro rodinu ve všech 
krajích republiky programy pro jednot-
livé členy rodiny nebo naopak společně 
pro členy rodiny všech generací. 

Festival se bude odehrávat v podobě 
zahradních slavností, setkání v duchu 
„spolu u jednoho stolu“, tedy společné 
sdílení času mimo virtuální realitu se 
zajímavým programem, který budou 
organizovat jednotlivá mateřská centra, 
popřípadě několik center dohromady.

Jednotícím prvkem zahradních slav-
ností bude – jak jinak – klobouk, nej-
různější podoby od historických přes 
běžné současné klobouky po papírové 
klobouky, které si budou moci ti, kdo 
přijdou, sami vyrobit.

A až se festival rodiny vydaří, bude-
me moci dát „palec nahoru“ a „klo-
bouk dolů“!

P o č í t á -
me se za-
p o j e n í m 
v š e c h , 
kdo chtě-
jí s námi 
posilovat 

hodnotu rodiny. V březnu spustíme 
webové stránky www.festivalrodiny,cz, 
kde bychom chtěli prezentovat všechny 
akce i všechny, kdo nás podpoří.  

Síť pro 
rodinu po-
řádá jednu 
ze zahrad-
ních slav-
ností (pik-
nik v trávě 
na dece) 
v sobotu 
18. květ-

na 2019 od 14 do 18.30 hodin v Praze 
na Žofíně pod záštitou starosty Prahy 1 
Pavla Čižinského. A to ve spolupráci 
s Rotary u příležitosti jejich mezinárod-
ní distriktní konference. Nabídli nám 
spolupráci, a tak propojíme dvě silná 
poslání Služba na prvním místě (Rota-
ry) a naše Posilujeme hodnotu rodinu.

Plánujeme zajímavý doprovodný pro-
gram a pevně věříme, že najdeme také 
ty, kdo nám pomohou program financo-
vat.                Rut Kolínská

Vážení kolegové,
jménem KreBul, o.p.s. si vás dovoluji pozvat na Benefiční maškar-

ní bál, který se uskuteční dne 15. března od 19:00 hodin v Národním 
domě v Prachaticích.

Z každé pro-
dané vstupenky 
půjde 145 Kč 
na rekonstrukci 
mezigeneračního 
domu Křižovat-
ka u parku, Zlatá 
stezka 145, Pra-
chatice.

Rádi bychom 
vás na tento bál 
pozvali...

Rezervace vstupenek je možná na telefonu: 723 123 093, případně e.mailem: 
krebul@krebul.cz

V případě, že byste se nemohli zúčastnit, i tak máte možnost podpořit akci 
zakoupením vstupenek, případně přispěním na veřejnou sbírku, která bude za-
hájena dne 1. března 2019.

Těšíme se na vaši účast.                                                          Zdeněk Krejsa

 

KreBul, o. p. s. Vás zve na 

BENEFIČNÍ  
MAŠKARNÍ BÁL 
15. března 2019, od 19:00 hodin 
Společenský sál Národního domu Prachatice 
 

Hraje skupina: ValdaBand 
Moderuje a jako host vystoupí: Lukáš Randák 
 
Vyhodnocení nejlepší masky, hra „štěstí“, umělecké vstupy a další překvapení 

Vstupenky v předprodeji v sídle KreBul, o. p. s. – Zlatá stezka 145, Prachatice, tel. 723 123 093  

Cena 145,- Kč pro masky a 175,- Kč bez masky  
145,- Kč z každé vstupenky jde na rekonstrukci mezigeneračního domu Zlatá stezka 145 v Prachaticích 
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říkejme si pravým jménem a zkoumejme, jak jsme efektivní
na první pohled má název článku trochu rouhavý cha-

rakter, že? Jsme neziskové organizace, a kolik nás je! 
A náš hlavní cíl je nemít zisk, tedy nebýt pokud možno 
v mínusu, nemít se ale zase tak dobře, aby se nezdálo, že 
jsme moc schopní a soběstační, a někdo nám pod tímto 
dojmem neupřel výsostné právo žádat o granty a dotace. 
být raději někde uprostřed, moc nevyčnívat ani na jednu 
stranu a nejistotu brát jako nutné zlo „neziskové sféry“. 
neměli bychom se ale spíš vedle (ne)zisku zaměřit spíš na 
to, zda má naše činnost nějaký dopad?

„nebýt v zisku“ přece není ten 
hlavní důvod, proč jsme tady 
a proč bychom tu měli být. A my 
to samozřejmě víme, jen možná 
stojí za to si ten důvod naší exis-
tence čas od času připomenout. 
Protože paměť je záhadná a oše-
metná služebnice, a nánosy ba-
lastu „všedních dní“ se vrství více 
a rychleji než by bylo zdrávo.

Proč naše neziskovka vlastně 
vznikla?

Přece proto, že víme, že je třeba ně-
jaká pozitivní změna a chceme ji vyko-
nat. Kolik je oblastí a témat, v nichž se 
nám změna zdá důležitá, tolik je i ne-
ziskových organizací. Aha! Nejde tedy 
o „ne-zisk“, ale o změnu – změnu k lep-
šímu. Na začátku každé změny je člověk 
a jeho myšlenka, pokud se myšlenka 
ukáže jako životaschopná, získá si pří-
znivce, tak vznikne tým lidí, kteří se roz-
hodnou, že je pro ně ona myšlenka na-
tolik zásadní, že ji promění ve svou vizi 
a v tu chvíli většinou vzniká organizace.

Vize se prolíná týmem jako červená 
nit a tým hledá další spřízněné duše, 
a pokud není součástí týmu hned mece-
náš, začíná hledat dárce a podporovate-
le. Nastupuje velmi těžké období, kdy se 
ukáže, zda si organizace dokáže své ře-
šení problému obhájit či nikoli. Pokud 
organizace v tomto kroku slaví úspěch, 
dostává se často do koloběhu práce: 
DÍLČÍ ZMĚNY – ZMĚNA – HLEDÁ-
NÍ PROSTŘEDKŮ NA DALŠÍ DÍLČÍ 
ZMĚNY atd. A právě v tomto řetězci 
hraje velmi důležitou roli měření dopa-
dů našich aktivit.

Proč by nás mělo zajímat, jaký 
máme dopad?

Odpověď je jednoduchá: Proto, aby-
chom věděli, jakou změnu ve společnos-
ti jsme dokázali naší činností vykonat, 
proto, abychom zjistili, jak jsme v naší 
práci efektivní, proto, abychom moh-

li ukázat, že naše činnost dokáže měnit 
věci k lepšímu, a proto, abychom ze své 
práce mohli mít radost. Měření dopa-
dů je občas strašákem a je kolem něj až 
jakási mytická aura. Pod touto nepro-
stupnou aurou vědeckosti, jeví se pak 
praxe jako téměř nezvládnutelný úkol. 
Jak jej tedy neziskové organizace vní-
mají a co s tím můžeme dělat?

Proč neměříme a co by nám 
pomohlo?

Překážky měření dopadů vidí zá-
stupci neziskových organizací zejména 
v nedostatečných zdrojích (lidských i fi-
nančních), v nedostatečném nastavení 
organizace v této oblasti, chybějících 
dovednostech a znalostech i v nejasném 
vnímání přínosů měření dopadů. Častou 
odpovědí je také skutečnost, že praxe 
měření dopadů není v oblasti působení 
organizace běžná.

Nejvíce organizací uvedlo, že by jim 
výrazně pomohlo situaci měření dopadů 
zlepšit začlenění samotného měření do 
vnitřních priorit organizace (36 % re-
spondentů), 18 % respondentů uvedlo, 
že by je motivoval požadavek ze strany 

managementu organizace a pro 9 % or-
ganizací jsou pro aktivní přístup k mě-
ření důležité požadavky dárců a posky-
tovatelů dotací.

Chceme ukázat pozitivní změ-
nu?

Nyní pro to máme skvělou příležitost! 
HESTIA-Centrum pro dobrovolnictví je 
členem platformy Volonteurope, která 
se v rámci jedné z pracovních skupin 
zaměřuje na měření dopadů dobrovol-
nické činnosti. Z průzkumu vyplynulo, 
že celá řada organizací by uvítala účast 
na setkání, kde by se naskytla příleži-
tost dozvědět se více o těchto tématech: 
Jaké nástroje můžeme k měření našeho 
dopadu využívat, jak uvést tyto nástro-
je do praxe, jak využívat znalosti o na-
šem impaktu pro plánování v organizaci 
a pro utváření strategií, jak prezentovat 
a propagovat získaná data o dopadu 
našich činností. Do společné práce se 
může zapojit každý, kdo vidí v monito-
ringu dopadu smysl a budoucnost.

A možná, když zjistíme, jaký má naše 
práce dopad, a jak velkou změnu jsme 
schopni způsobit, můžeme začít přemýš-
let i nad samotnou naší značkou nezis-
kovky. A třeba právě zde začne nová 
epizoda o hledání našeho vlastního jmé-
na… 

Barbora Komberec Novosadová 
je manažerkou programů firemního dobrovol-

nictví v HESTIA-Centrum pro dobrovolnictví 
a zástupkyní HESTIA v platformě Volonteuro-
pe. Foto: HESTIA                             (kráceno)

Zdroj: https://svetneziskovek.cz
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senát schválil 
vyšší příspěvky 

na péči o lidi s postižením
Příspěvek na domácí péči o lidi s nej-

těžším postižením se zvýší o 6000 ko-
run na 19 200 korun měsíčně. Senátoři 
to schválili na konci ledna 2019 v rámci 
novely o sociálních službách. Obdobně 
vzroste příspěvek na péči o lidi s těž-
kým postižením. Senát původně navr-
hoval jen zvýšení příspěvku v nejtěžší 
kategorii, nakonec ale horní komora při-
jala sněmovní verzi.

Sněmovní doplnění má zajistit, že 
příspěvky pro lidi s postižením ve dvou 
nejvyšších stupních nebudou tolik roz-
dílné vzhledem k tomu, že ani míra po-
stižení se nemusí příliš lišit.

Zvýšení má stát-
ní rozpočet stát 
4,7 miliardy korun 
ročně, ministryně 
práce a sociálních 
věcí Jana Maláčová 
(ČSSD) na to slíbi-
la použít úspory na 
dávkách v hmotné 
nouzi. Celkové ná-

klady při současné výši příspěvků jsou 
zhruba 24,3 miliardy korun.

Příspěvek na domácí péči pro lidi 
v nejtěžším čtvrtém stupni postižení, 
kteří jsou zcela závislí na pomoci dru-
hých, by se měl zvýšit patrně od počát-
ku března – záleží, jestli předlohu pode-
píše prezident. 

Příspěvek na péči o těžce postižené se 
má zvýšit od července 2019 na 12 800 
korun pro dospělé a na 13 900 korun 
pro lidi mladší 18 let. Navýšení se 
bude týkat více než sta tisíc osob, z toho 
je čtvrtina plně závislých, kteří potřebu-
jí celodenní péči.                              -red-

čEskÁ REPUbLIkA - Cenu senior roku vyhlásila nadace Charty 
77 v rámci svého projektu senzační senioři. Cílem je podpora seniorů 
jako významné části naší společnosti a zdůraznění jejich výjimečných 
výkonů, počinů a prací. Ocenění má inspirovat seniory v jejich vlast-
ním životě a posilovat jejich sebevědomí a sebedůvěru. Výběr oceně-
ných a prezentace jejich práce široké veřejnosti je šancí pro postupné 
rozbití stereotypů v nazírání na život seniorů.

ocenění senior roku 2018 šla i do našeho kraje

V šestém ročníku Ceny senior roku 
se sešlo celkem 73 nominací. Výjimeč-
né seniory a seniorské spolky navrhova-
ly seniorské kluby, společenské organi-
zace, nezisková sdružení, samosprávy 
obcí, měst, krajů, školy, stálé kulturní 
a sportovní organizace. Slavnostní vy-
hlášení laureátů proběhlo již podruhé 
v pražském divadle ABC. Patronkou 
ceny byla i letos herečka Simona Sta-
šová, která na závěr setkání věnovala 
přítomným divadelní představení Vězeň 
na Druhé Avenue.

„Porota to má pořád stejně těžké. Ať 
rozhodovala v prvním, anebo v letošním 
šestém ročníku. Desítky nominovaných, 
jeden lepší příběh než druhý. Mě nejvíc 
těší, že se senzační senioři opravdu roz-
množili do celé republiky a že získáva-
jí to renomé ve společnosti, které jsme 
chtěli pomáhat vytvářet i naším projek-
tem. O tom mě přesvědčily přibývající 
nominace představitelů měst a míst, kde 
skvělí, senzační senioři žijí. Z toho mám 
největší radost,“ říká ředitelka nadace 
Charty 77 Božena Jirků.

Vítězkou Ceny Senior roku 2018 se 
stala Blanka Tuscherová, neúnavná or-
ganizátorka aktivit pro seniory a dlou-
holetá vedoucí Klubu seniorů Brno-Lí-
šeň. Druhé místo obsadil Zdeněk Svo-
boda, spoluzakladatel Nadačního fondu 
Lepší senior, který přednáší pro své vrs-
tevníky po celé republice. Třetí místo 
udělila porota vedoucí píseckého se-
nior-Pointu Alexandře Zajíčkové.

Dalších 14 seniorů a seniorek dostalo 
od poroty za svou vitalitu a činnost pro 
druhé čestné uznání: Jiří Eichner, Věra 

Javůrková, Miroslav Bojanovský, Alen-
ka Panáková, Marie Straková, Helena 
Kvapilová, Helena Kleczková, Hana 
Papežová, Jitka Červenáková, Antonín 
Procházka, Věra Harrerová, Karel Sý-
kora, Damjan Prelovšek, Věra Popelko-
vá.

V kategorii Nejlepší klub roku 2018 
získala první místo dohromady dvě 
vzájemně provázaná pražská komu-
nitní centra – KC Prádelna a KC Lou-
ka. Druhé místo obsadil senior klub 
ZVVZ, Milevsko. Třetí skončil litomě-
řický spolek LiPen, kde se senioři nejen 
potkávají na nejrůznějších akcích, ale 
také společně tvoří v rámci Klubu tvůr-
čího psaní.

Dalších 14 seniorských organizací 
dostalo od poroty čestné uznání: Klub 
seniorů Rožnov pod Radhoštěm, z.s., 
Seniorské sdružení TANČÍME V KRU-
HU, Rada seniorů Jeseník, Pilotní klub 
1. stíhacího leteckého pluku Zvolenské-
ho, Stará Garda kuchařů a cukrářů ČR, 
Seniorklub (pod Rodinným centrem 
volného času) Městec Králové, Taneční 
soubor ZNOJEMSKÉ GRÁCIE, Aktiv-
ní senioři Bruntálu, z.s., Klub pohádko-
vých čtecích babiček a dědečků, Klub 
seniorů Praha 15, Klub P ͯ Loukov, Ko-
munitní centrum Právě teď, Senior klub 
Metrostav, Klub českých turistů - odbor 
TK Štětí.

Po Daně Zátopkové, Olbramu Zoub-
kovi a Františku Janouchovi byla uvede-
na do Zlaté síně SenSenu světoznámá 
architektka a designérka, profesorka 
Eva Jiřičná. „Člověk se v mém věku na 
věci dívá s větším odstupem. Většinu 

z nich už neprožívá poprvé, ale podru-
hé, nebo potřetí. V mládí člověk kritizu-
je všechno a každého, včetně sebe. Až 
pak si uvědomí, kolik je to práce a ener-
gie jenom žít. Klidnost. Tolerance. To 
přijde s věkem,“  se svěřuje Eva Jiřičná.   

V roce 2018 byla také podruhé udě-
lena Mimořádná cena poroty: Inspira-
tivní žena. Cenu získala Hanka Ra-
benhauptová, hybatelka snad všech 
seniorských aktivit v Prachaticích.

Výtah z tiskové zprávy
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Domov pro seniory v budislavi se letos spojil s chýnovem
bUDIsLAV/CHÝnOV – Mezi lidmi probleskla informace, že se Domov 

pro seniory budislav ruší. Ovšem to byl informační šum. skutečnost popsa-
la zástupkyně ředitelky Marie Škrletová: „Domov pro seniory budislav se 
k 1. lednu 2019 spojil s Domovem pro seniory Chýnov a přechází pod něj. 
V budislavi máme 40 lůžek a kapacita je plná.“

Ovšem žádosti o umístění neustá-
le přicházejí. „Poptávka po umístění 
přesahuje nabídku. Žadatelé posílají 
žádosti na více míst, neboť je jim to tak 
i doporučováno. A potom už se k nám 
většinou nedostane informace, jestli je 
žádost stále aktuální. Proto potenciál-
ní klienty i obvoláváme, když se nějaké 
místo uvolní,“ uvedla sociální pracovni-
ce v budislavském domově Sabina La-
buťová.

V Domově pro seniory v Chýnově mají 
celkem 77 lůžek. Jejich rozdělení přiblí-
žila vedoucí sociálního úseku Hana Mě-
churová: „Na služby Domova pro seni-
ory máme vyčleněno 41 lůžek, 36 lůžek 
slouží pro klienty Domova se zvláštním 

režimem trpící Alzheimerovou choro-
bou nebo demencí. Evidujeme přibližně 
500 žádostí o umístění, ale v tuto chvíli 
nelze říci, kolik z nich je aktuálních. Po-
kud se nějaké místo uvolní, zaměřujeme 
se při výběru klienta na aktuální eviden-
ci. Přitom vycházíme z různých zdrojů 
informací o potřebnosti. Máme údaje 
z oddělení následné péče, léčebny dlou-
hodobě nemocných nebo z geriatrické-
ho zařízení. Také ze sociálního odboru 
daného města a samozřejmě od rodin. 
Potom přistupujeme k sociálnímu šet-
ření na místě. Na základě všech těchto 
informací vybíráme toho, kdo naši péči 
potřebuje nejvíce.“

A jak v domovech pro seniory v Chý-

nově a Budislavi dopadlo plnění přání 
Ježíškových vnoučat? Vánočních dárků 
pro klienty přišlo opravdu hodně. „Po-
dařilo se splnit všechna přání, dvě jsme 
přesunuli na jaro, kdy bude příznivější 
počasí. Jedná se o let letadlem nad Hor-
kami a jízdu kočárem taženým koňmi,“ 
prozradila Hana Měchurová. Obě tato 
přání vyslovily ženy.

Eva Výborná, www.JcTed

čEskÉ bUDĚJOVICE - Druhé pokračování kurzu Tvořivých dílen v Klubu Aktiv - En-
kaustika s Janou Školaudyovou. Začínáme pomalu a jistě. Hrajeme si s barvami a pod našima 
rukama vznikají zajímavé barevné kreace. Ani jsme netušily, jak jsme šikovné!                 -fb-

humanitární pomoc Ukrajině / Гуманітарна допомога Україні
čERnOVICE / DOnbAs - Lidé na Ukrajině 

potřebují pomoc. boje na východě pokračují a hu-
manitární pomoc je stále důležitá. 

„První letošní naše mise na východní Ukrajinu 
se uskutečnila v polovině února. Další z mnoha cest 
vede znovu do oblasti bojů na Donbase. Materiální 
pomoc opět rozdáváme v přifrontových městech a ob-
cích. Humanitární krize v této části Ukrajiny stále 
trvá. Válka, která trvá již pět let nekončí a každoden-
ní boje ohrožují životy i zdraví obyvatel, kteří žijí ně-
kdy jen několik stovek metrů od zákopů. 

  Společně s materiální pomocí jsme přivezli i dár-
ky dětem, které před vánocemi připravili občané Čes-
ka,“ řekl Petr Oliva, předseda rady NNO Humanitár-
ní pomoc Ukrajině, z.s.                         -red-

Kontakt: Petr Oliva, Dobešov 71, 
394 94 ČERNOVCE, E-mail: humanitarnipomoc.

ukrajine@seznam.cz, mobil: 603109 827, 703 132 333                       
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MAlá poZNáMKA 
K syMbolice 

břeZovÉho lístKU
Pamětníci vzniku symbolu a poz-

ději i odznaku 
B Ř E Z O V Ý 
LÍSTEK shodně 
uvádějí, že prvot-
ní název ocenění 
za práci s dětmi 
a mládeží v dří-
vějších tzv. mik-
rokolektivech byl 
zřejmě odvozen ze 
dvou skutečností: 
„historické“ de-
krety - udělovací listy byly tenkrát 
často zhotovovány na romantickém 
podkladu, na kusu sloupnuté bílé 
březové kůry. Toho využili i vyda-
vatelé ilegálně šířeného zpravodaje, 
když ho nazvali Březová kůra. Poz-
ději, při formulování prvních zásad 
oceňování (v sedmdesátých letech 
min. století) byly také popsány 
„důvody“, proč pro odznaky byla 
užita symbolika břízy a jejího listu. 
V současných (aktualizovaných) 
Pravidlech hnutí Březový lístek se 
píše: „Březový lístek je pro všechny 
účastníky Hnutí BL symbolem přá-
telství hřejícího za všech okolností, 
tedy i v časech, kdy je k nim osud 
nepříznivý, kdy jim právě „slunce 
nesvítí“. Tato věta je jednoznačně 
spjata s tím, že kůra břízy hoří a tím 
dokáže svými plaménky zahřát také 
ve velmi nepříznivém povětří, i za 
deště. Někdy, i když neoprávněně, se 
tatáž schopnost přisuzuje čerstvému 
(mokrému) březovému dřevu.

Vím, že řada přírodu milujících 
lidí si na bříze cení nejen její vý-
razné krásy - její bílá či světlá kůra 
„svítí“ na okrajích lesíků, remízků 
a alejí - ale i skromnosti a houžev-
natosti, pokud jde o zdroje růstu. 
Pro tuto její druhou vlastnost proto 
bříza slouží jako první zúrodňovatel 
hlušin, výsypek a skládek. Nedávno 
jsem si vyslechl zasvěcené vyprávění 
o spjatosti břízy s pradávnými ma-
giemi. Doporučuji Vám všem, pře-
hrajte si připojený zvukový soubor 
na stránkách http://brezovylistek.cz. 
Známý redaktor Českého rozhlasu, 
nositel Čestného březového lístku, 
Vás v něm seznámí s něčím, co jste 
ještě možná nevěděli. 

Rudolf Kašpar - Pegas(3)

   Daleká blízká válka
Ozbrojené střety na Donbasu jsou nejkrvavějším evropským konfliktem 

z dob balkánských válek. Jaký byl rok 2018 pro Ukrajinu? Ve válečné zóně 
zahynulo 135 vojáků. nejmladšímu bylo 18 let. Zahynulo nebo bylo zraněno 
23 dětí. Za poslední 4 roky si válka na východě Ukrajiny vyžádala přes deset 
tisíc obětí, z nichž minimálně třetinu tvoří civilisté. 

Vlády všech západních zemí obviňují Vla-
dimíra Putina z rozpoutání konfliktu a obsa-
zení části území Ukrajiny na Donbasu, z ne-
zákonné anexe Krymu, první vojenské anexe 
v Evropě od dob druhé světové války, z hru-
bého porušení lidských práv na okupovaných 
územích. Uvalení protiruských sankcí, Min-
ské dohody a mezinárodní tlak na Vladimíra 
Putina dokázali aspoň částečně zabránit pou-
žití těžkých zbraní. Válka se dostala do slepé 
uličky, ale stále doutná. 

Mezitím Rusko útočí na Ukrajinu nejen 
vojensky, ale i pomocí jiných hybridních ná-
strojů. Novou taktikou Ruska je maximálně 
oslabit Ukrajinu ekonomicky. Vybudování 
nové armády a obsluhování silného vojska 
vyžaduje 5% DPH Ukrajiny. Už jen pro-
to Rusko nemá nejmenší zájem o zastavení 
konfliktu. Dalším cílem je maximálně omezit 
přístup Ukrajiny k Azovskému moři a bloko-
vat mořské přístavy, které jsou mimořádně 
důležité pro naši ekonomiku. Avšak nehledě 
na veškeré úsilí, Světová banka hlásí, že se 
ekonomický růst Ukrajiny postupně zrychlu-
je, kdežto Ruska naopak zpomaluje. Sankce 
fungují, právě proto Rusko a jeho spojenci tak 
hlasitě zastávají názor, že se Rusko sankcí ne-
bojí a že se směřují jen proti samotné Evropě. 
Skutečná fakta ukazují pravý opak. 

„Rusko nevede nevyhlášenou válku proti 
Ukrajině, ale proti základním pilířům demo-
kracie – proti pravdě a svobodě, které jsou 
jejím největším nepřítelem a hrozbou.“

Paralelně Rusko útočí na celý západní svět 
v hybridní desinformační válce. Rozpoutává 
sociální a ekonomické konflikty, šíří strach 
z uprchlíků, zasahuje do volebních kampa-
ní, šíří dezinformační zprávy, ve kterých se 
člověk těžko dohlédá pravdy. Rusko nevede 
nevyhlášenou válku proti Ukrajině, ale proti 
základním pilířům demokracie – proti pravdě 
a svobodě, které jsou jejím největším nepříte-
lem a hrozbou. 

Na západní a střední Ukrajině válka není 
vidět na první pohled. Schovává se za nád-
hernou přírodou, usměvavými obličeji a de-
signérskými kavárnami. „Máte tak krásnou 
zemi“, slýcháme často, „je to tak velká ško-
da, že se o vás mluví jen v kontextu války.“ 
Ano, to je škoda. A to je zároveň hlavním 
cílem sousedního státu-agresora. Rozvrátit 
Ukrajinu, likvidovat všechno dobré a smazat 
z obličejů úsměvy. „Každý den přemýšlím 
o smrti“, říká novináři 23letý ukrajinský vo-
ják o svém životě v zákopech. „Každý den 
přemýšlím o válce“, říká starší paní z dale-
kého Lvova. Každý den vidíte válku v televi-
zi. Vánoční dárky pro rodiny, které ve válce 
přišly o otce. 50 vánoček pro vojáky z kon-
taktní linie od panímám z Poltavské oblasti. 
Možná se válka zdá být vzdálenou jen pohle-

dem z Prahy, z ukrajinského pohledu je však 
všudypřítomná. 

Přežívá stereotyp, že se vlivem drsných 
podmínek lidé ve válce stávají bezohlední. 
Smutné válečné události kupodivu dokáza-
ly vyprovokovat v ukrajinské společnosti 
vznik dobrovolnického a volontérského hnu-
tí neuvěřitelných rozměrů. Na začátku ruské 
agrese v roce 2014, kdy stát ani armáda ne-
byly připraveny na ozbrojený konflikt, dob-
rovolnictví vznikalo jako nezbytně potřebná 
pomocná síla, jako čtvrtá moc, která ubránila 
zemi před nátlakem mnohem lépe vyzbrojené 
a vycvičené ruské armády, která se schováva-
la za zády zmanipulovaných lidí z hornických 
osad. Pobouzení strachem ze zániku vlastního 
státu a ruské okupace se vysokoškoláci vzdá-
vali svých dobře placených zaměstnaní, aby 
dováželi na frontovou linii všechno potřebné 
včetně jídla, munice a ponožek. Během po-
sledních 4,5 let Ukrajina nejen úspěšně čelí 
nepřátelským útokům a chrání mír na zbytku 
pevniny dále na západ, ale zároveň dokázala 
vybudovat a vyzbrojit jednu z nejsilnějších ar-
mád v Evropě. Dobrovolníci jsou však stále 
potřeba. Pomáhají úsměvem a dobrým slo-
vem, dovážejí vyrobené dětmi talismany nebo 
nakreslené obrázky, domácí jídlo nebo čers-
tvé noviny. Každé zpestření je dobré, když 
máte kolem sebe život ve stejnokroji.  

Avšak kromě vojáků pomoci potřebují i ci-
vilní obyvatelé, jejichž život je zmítán válkou. 
V Ukrajině vyrůstá generace dětí, kterým vál-
ka vzala příbuzné i sousedy, které rozlišují ráž 
střel podle zvuku. Právě jim nejčastěji pomá-
hají dobrovolníci z České republiky: dováže-
jí dřevo na topení v zimě, školní pomůcky, 
vánoční dárky nebo oblečení. Když jsem se 
před nedávnem bavil s jedním dobrovolníkem 
o tom, proč se rozhodl pomáhat potřebným na 
východní Ukrajině, odpověděl mi krátce a vý-
stižně, „Stále mám chuť pomáhat. Hřeje mě 
pocit, že svým činem přinesu lidem radost, 
že na světě bude o jednoho šťastného člověka 
více. Nic jiného nepotřebuji.“ Považuji tuto 
vlastnost za velký dar, který bychom v sobě 
měli pěstovat, ať již žijeme kdekoli. Obdivu-
ji lidi, kteří chtějí pomáhat a pomáhají, kteří 
znají válku nejen z vyprávění a nepochybují 
o tom, jakým zájmům táto válka slouží. 

Avšak pro Ukrajinu pomoc českých dobro-
volníků má ještě jeden, mnohem větší rozměr 
– vidí na vlastní oči realitu, kterou nedoká-
žou zatřít ruské desinformační zprávy, sbírají 
svědectví, která už v brzké době budeme po-
třebovat na vojenském tribunálu v soudním 
řízení proti Rusku, které rozpoutalo krvavý 
konflikt na východních evropských hranicích. 

Yevhen Perebyinis 
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
Ukrajiny v České republice, 15. ledna 2019
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