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slovo přeDseDy AsociAce NNo JČK

poučme se z historie
Duben je čtvrtým 

měsícem roku, při 
kterém také vstupuje-
me do druhé čtvrtiny 
roku. První dubnový 
den se je apríl. Už 
od 16. století je apríl 
spojen s různými žer-
tíky a drobnými zlomyslnostmi. Ap-
rílové je také počasí, počasí nestálé, 
proměnlivé a používá se i tehdy, po-
kud se hovoří o proměnlivém a ne-
stálém počasí i v jinou roční dobu. 
Dubnu se například narodil Johann 
Carl Friedrich Gauss, německý ma-
tematik, astronom a fyzik (1777); 
Edward IV., anglický král (1442); 
Samuel Finley Breese Morse, malíř 
a vynálezce (1791); Immanuel Kant, 
německý filozof a vědec (1724); Ja-
roslav Hašek, spisovatel (1883) nebo 
Charles S. Chaplin, americký filmový 
herec, režisér, scenárista a producent 
(1889) či Karel Kryl, český písničkář 
a básník (1944), ale také Vladimír 
Iljič Lenin, vůdce Sovětů (1870) 
a Adolf Hitler, nacistický diktátor 
(1889). Takhle bychom mohli pokra-
čovat, protože duben je velmi důležitý 
měsíc, a to bychom ještě mohli vzpo-
menout na Jiřího z Poděbrad nebo 
Williama Shakespeare. 

Nezapomínejme a poučme se z his-
torie, protože se říká „vše souvisí se 
vším a dějiny se opakují“. Abychom 
nedělali stejné chyby jako naši před-
chůdci, abychom si svou demokracii 
uchránili a lehce ji opět neztratili.... 
Už několikrát se to v dějinách stalo, 
a to ne ve vzdálených. Nechci strašit, 
ale Pravda a  Láska musí jednou zví-
tězit a záleží na každém z nás kdy.

Jiří Riki Řeháček

Stačí si prolistovat místní jihočeské zprávy a doslova jsme šokováni, kde to vlast-
ně žijeme, například Vojenské manévry kolem Temelína budou cvičením proti 
teroristům; Od hrnců na sporáku chytila kuchyňská linka. Dva lidé se nadýchali 
kouře; Od hřbitova v Hodušíně zmizel velký kontejner; Nesmyslné retardéry pijí 
krev řidičům v Budějovicích, některé už zmizely; Auto odtahové služby převáže-
jící traktor lehlo popelem; Ekologové našli na Strakonicku uhynulého orla, asi byl 
otráven; Na Jindřichohradecku narazil motorkář do stromu. Nehodu nepřežil; Dva 
muži si nakoupili v Kauflandu, s nákupním vozíkem procestovali celé město; Po 
dálnici se proháněl opilý muž bez technické a dálniční známky… nebo celostátní 
zprávy nás doslova krmí hulvátstvím, neomalenosti a podvody poslanců, ale titul-
ky už nebudu popisovat. Nechápu, že současná společnost hledá stále negativní a 
deprimující zprávy. Asi je něco shnilého v našem myšlení. Proč třeba lidé nechtějí 
informace o tom, že se něco podařilo, že sklenice jsou poloplné a ne poloprázdné? 
Že je o lidi v nouzi, děti, seniory nebo handicapované dobře postaráno, že úplně 
zmizela chudoba, že všichni mají dobře placenou práci, že všichni chtějí pracovat. 
A zase proč. Měli bychom se sami nad sebou zamyslet a začít myslet pozitivně. 
Vždyť by bylo příjemné vědět, že stát nepotřebuje vůči svým občanům žádné re-
prese, pokuty, sankce... Soudy a úřady vše vyřeší do týdne. Bulváru už bylo odzvo-
něno, lidé se na sebe upřímně usmívají a snaží si vzájemně pomoci, vyjít si vstříc, 
nepotřebují žádnou protekci, úplatky nebo protislužby…. Vím, že je to zatím velká 
utopie, ale nestálo by za to se nad sebou zamyslet a začít, ne zítra, ale dnes právě 
u sebe? Nejsem snílek nebo člen nějaké sekty, ale obyčejný senior, který už toho 
hodně zažil a mrzí ho, že jsme jako lidé nepoučitelní, že český národ je považován 
za největší světové pesimisty a plačky,  pindá jen po hospodách nebo na sociálních 
sítích. Pokud se má něco rozhodnout, tak tam jsou pouze zainteresovaní nebo věční 
stěžovatelé. Zdravý rozum většinou chybí… škoda, přál bych si, abych se toho také 
dožil, že většině to nebude už jedno a začne ke všemu přistupovat, alespoň trochu, 
zodpovědně.                                                    Jiří Riki Řeháček

polepšíme se? Kdy? bylo by to krásné...
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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-

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.

JIHOčEskÝ kRaJ - Právě probíhá 
9. ročník Jihočeského krajského kola 
celorepublikové soutěže školních novin 
a časopisů. Uzávěrka přihlášek je už 29. 
března 2019, vyhlášení výsledků se usku-

teční v pátek 26. dubna 2019  ve studentském klubu kampa, v areálu 
Zemědělské fakulty JčU v českých budějovicích.

v dubnu budeme znát nejlepší Jihočeské školní časopisy a noviny

Celorepubliková soutěž školních no-
vin a časopisů je otevřená pro všechny, 
kteří vydávají časopisy nebo noviny 
ve školských zařízeních, studentských 
klubech, oddílech, střediscích volného 
času, domech dětí a mládeže a na je-
jichž tvorbě se podílejí děti a mládež.  
Jedná se o soutěž postupovou, která je 
zařazena do oficiálních soutěží Talent 
centra Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy. Hlavním organizátorem 
je Asociace středoškolských klubů Čes-
ké republiky. V letošním roce se usku-
tečňuje 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 

Český Krumlov, ICM Prachatice, ICM 
Tábor) se v roce 2019 uskutečňuje Ji-
hočeské 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 stu-
denty víceletých gymnázií  - tvořené 
pouze žáky víceletých gymnázií

* Časopisy a noviny vydávané stu-
denty gymnázií a středních škol  - tvo-
řené pouze studenty středních škol

*  Webové noviny a časopisy 
* Oddílové – klubové časopisy 
CENA PArTNErů 9. ročníku ji-

hočeského krajského kola 13. ročníku 
celorepublikové soutěže školních časo-
pisů a novin.

V loňském roce se do 8.ročníku Jiho-
českého krajského kola soutěže škol-
ních novin a časopisů zapojilo  v sed-
mi kategoriích 27 školních časopisů 
a novin z 24 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.

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

za organizační štáb soutěže
Jan Čermák, 

vedoucí projektového pracoviště ICM 
CPDM Český Krumlov 

tel.: 380 71 24 27, 739 363 374, 
e-mail: icm@icmck.cz, 

ww.icmck.cpdm.cz 

Ve středu dne 10.dubna 2019 se v prostorách Forum Karlín 
Praha  uskuteční jubilejní 20.ROčník vELETRHU nGO 
MaRkET 2019, kterého se zúčastní více než 220 českých 
i zahraničních nestátních neziskových organizací, vládních 
organizací a také obchodních společností, které spojil zájem 
o směřování a vývoj občanské společnosti. Součástí veletrhu  

je celodenní doprovodný program plný workshopů, seminářů a praktických 
ukázek, určený zástupcům neziskovek i veřejnosti.

www.forum2000.cz/projekty/ngo-market-2019
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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 NeZisKovKáMpůjčovna kompenzačních 
a rehabilitačních pomůcek

JIŽní čECHY - Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. 
nabízí v rámci svých doprovodných služeb síť sedmi půjčoven kompenzačních 

pomůcek, které se nacházejí ve všech býva-
lých okresních městech Jihočeského kraje. 
Půjčovny mají působnost na území bývalé-
ho okresu, kde se nacházejí, ale v případě 
potřeby spolu neustále spolupracují na za-
jištění pomůcek pro všechny zájemce. 

v Prachaticích Půjčovna kompenzačních 
pomůcek funguje již od roku 2004. Za tu dobu si získala dobré jméno a mnozí 
klienti si zde pomůcky půjčují opakovaně. Jako jedna z mála nabízí i rehabili-
tačních pomůcky pro domácí rehabilitaci jako je motomed a motodlaha.

K dispozici jsou pro klienty mecha-
nické vozíky, pomůcky k chůzi (chodít-
ka, berle, hole), pomůcky k překonávání 
architektonických bariér (schodolezy, 
nájezdové rampy), pomůcky na WC 
a do koupelny (nástavce na WC, sedač-
ky na vanu, toaletní a sprchovací křesla) 
a polohovací postele s příslušenstvím 
(stolky k lůžkům, samostojná hrazda). 

Dále svým klientům půjčovna nabízí 
speciální pomůcky jako mechanický vo-
zík s nosností do 226 kg či mechanický 
vozík s polohovacími podnožkami. Na-
víc si klienti mohou zakoupit i pomůcky 
pro sebeobsluhu (pomůcky pro stravo-
vání, pomůcky pro hygienu a oblékání).

Poslední čtyři roky půjčovna obnovu-
je své kompenzační a rehabilitační po-
můcky, protože i ty mají jen omezenou 
životnost. 

V současné době je napsaných ně-
kolik projektů na nákup nových speci-
álních pomůcek, především elektricky 
polohovatelných postelí. 

Na nákup nových pomůcek nejčastěji 
přispívají obce z celého bývalého okre-
su Prachatice, z nichž některé přispívají 
opakovaně. Dále půjčovnu podporují 
i některé nadace, právnické a fyzické 
osoby. 

V roce 2018 jsme zakoupili další mo-
tomed, a to i díky projektu Tesco „Vy 
rozhodujete, my pomáháme“.

Alena Bláhová, DiS., 
pracovnice půjčovny Prachatice
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Už dnes jsou aktivní připravovatelé CVVZ 2020 v Českých Budějovicích. Ano, 
za rok bude CVVZ v jižních Čechách.

Celostátní vzájemná výměna zku-
šeností (CvvZ) je místem, kde se 
jednou ročně dobrovolně setkávají 
vedoucí působící v malých i velkých 
organizacích, spolcích a klubech 
v duchu Galénova „Přátelství roz-
různěných“ porovnávají své názory 
a zkušenosti.                      Sledujte FB

přátelství rozrůzněných a letošní cévéveZetka

Z aRCHIvU GnF - Ve středu 16. března 2016 se na půdě Klubu českých 
turistů Praha uskutečnilo setkání olympských nositelů Březového lístku. Smyslem 
bylo zachytit vzpomínky lidí, kteří od roku 1965 a následujících letech formova-
li společně s Janem Šimáně – Galénem (zemřel 13. února 2013, kolem půl páté 
odpoledne, ve věku 89 let) myšlenky Přátelství rozrůzněných a hlavně je uchovat 
pro příští generace vedoucích pracujících s dětmi a mládeží. Setkání organizoval 
Galénův nadační fond.                        -riki-

POVíDÁNí O JANu ŠIMÁNě - 
gALÉNOVI si lze stáhnout na 
http://www.annojck.cz/osobnosti-2/
jan-simane-galen

Historická fotografie Jan Šimáně - 
Galén s Jiřím Rikim Řeháčkem.
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Kurz animovaného filmu
čEskÝ kRUMOv - v pátek 22. února od 18 

hodin se v divadelní kavárně Ántré uskutečnila 
slavnostní premiéra projekce filmových animo-
vaných dětských děl, které vznikly na loňském 
devátém ročníku kurzu animovaného filmu.

Kurz proběhl v klubu Bouda v Čes-
kém Krumlově, a to ve dvou termínech 
– od pátku 9. do neděle 11. listopadu 
2018 a pak o týden později, od pátku 16. 
do neděle 18. listopadu 2018.

Lektoři Ondřej Nový a Jaroslav Kli-
meš

Snímek z kurzu...
Letošní ročník se uskutečnil pod 

odborným vedením dvou zkušených 
lektorů a animátorů Ondřeje Nového, 
studenta filmové školy v Jihlavě, a čes-
kobudějovického animátora Jaroslava 
Klimeše. Oba pánové předvedli výbor-
ný výkon nejen během kurzu, ale i bě-
hem post produkce, při zpracovávání na 
kurzu natočeného materiálu. Zúčastně-
né děti seznámili s vybranými animač-

ními technikami, poskytli jim instrukce, 
jak zacházet s kamerou a fotoaparátem, 
a pak už nechali pracovat děti samot-
né. Námět a scénář krátkých filmů byl 
zcela v režii dětí. Výsledkem jsou ori-
ginální a vtipná animovaná dílka, která 
díky post produkci obou lektorů působí 
téměř profesionálně. 

Na filmovou premiéru se přišli podí-
vat nejen mladí animátoři z listopado-
vého kurzu, ale i jejich rodiče a přátelé. 
Po projekci a diskuzi s oběma lektory 
o průběhu natáčení jsme mladým auto-
rům slavnostně předali filmová DVD 
s jejich díly. 

Celkem se sešlo v divadelní kavárně 
Ántré pětačtyřicet návštěvníků.

Na závěr můžeme směle konstatovat, 
že se kurz velmi vydařil, o čemž svěd-
čí ohlasy dětí a jejich zájem o účast na 
dalším kurzu. A tak se těšíme na pokra-
čování této akce v roce 2019. 

Jiří Muk, Alena Mlčáková, 
foto Jiří Muk, Ondřej Nový, 

Zuzana Gabajová

Publikum v divadelní kavárně Ántré

www.jedensvet.cz/2019/cesky-krumlov
Jeden svět v českém krumlově 

HLEDaL, CO nÁs sPOJUJE 
(pozn. red.: podle vizí Jana Šimáněho 

– Galéna o Přátelství rozrůzněných)
Identita a její různé podoby v globa-

lizovaném světě 21. století – to je téma, 
které se rozhodl prozkoumat letošní Je-
den svět pod heslem Bezpečná blízkost. 
Letošní ročník reflektuje rozdělenost 
společnosti, o které poslední dobou čas-
to slýcháme. Téma festivalu si klade za 
cíl prozkoumat, jak blízko si různé so-
ciální skupiny mohou, či nemohou být. 
Pokouší se zjistit, jaká vzdálenost je 
nutná k vzájemnému porozumění.

Mezinárodní festival dokumentárních 
filmů o lidských právech Jeden svět, le-
tos pod heslem Bezpečná blízkost, pro-
běhl v Českém Krumlově už podeváté. 

Projekce pro školy odstartovaly už 
v pondělí 18. března, a to v prostorách 
Bouda, Studijní centrum, sál gymnázia 
a sál Městského divadla.

Pro nižší věkové skupiny byly soci-
ální spoty, kratší filmy, upozorňující na 
život lidí s různými hendikepy nebo na-
příklad na plýtvání potravinami. 

Pro starší žáky a studenty středních 
škol byly filmy, zhruba s hodinovou 
stopáží, nabízející hlubší pohled do 
problematiky ekologie, sociálních sítí, 
sexuálního násilí, extremismu či občan-
ského aktivismu. Největší ohlas měly 
filmy #FollowMe a reds, do toho!

Projekce pro veřejnost proběhla od 
čtvrtka 21. do soboty 23. března v Měst-
ském divadle a divadelním klubu Ántré. 
Většina filmů byla spojená s debatou 
s odborníky a filmovými tvůrci.  Velký 
ohlas měl zahajovací snímek Bohové 
z Molenbeeku, dále pak dokumentární 
čardáš Kapela od českého režiséra La-
dislava Kaboše

Na závěr přijela  zahrát gypsy Band 
Lomnické Čháve.

Kromě filmů, besed k promítaným 
snímkům se také diskutovalo i o lokál-
ních tématech, například na téma Kultu-
ra v Českém Krumlově.

Festival je organizován společností  Člověk 
v tísni pod hlavičkou Centra pro pomoc dětem 
a mládeži o.p.s. a ve spolupráci s gymnáziem, 
Český Krumlov. Našimi partnery a podporova-
teli jsou Město Český Krumlov, Jihočeský kraj, 
MŠMT, MMr, Mezinárodní hudební festival 
Český Krumlov, ČEVAK, a.s., Vlašský dvůr, 
WIP, Studijní centrum, Městské divadlo, Čes-
kokrumlovský rozvojový fond, Divadelní klub 
Ántré, EWAC s.r.o., Krumlov House, Praha-
collection s.r.o. Jewellery a Povltavská stavební 
společnosti s.r.o.Záštitu nad festivalem převzal 
již tradičně starosta města pan Dalibor Carda.

-red-
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Blogerka Kristýna Durišová - Kit-
chen book, má úspěšný web o vaření, 
které miluje a také má mnoho fanouš-
ků (na facebooku 5 401),  pekla i pro 
časopis F.O.O.D.: “Opravdu jsem ani 
v nejmenším netušila, co se stane okolo 
jedné cedule u malého krámku v malé 
vesnici. Cedule mi připadala nápadi-
tá, vtipná a trefná. Zvláště od našeho 
farmáře, který je milý a vždy perfektně 
poradí. Suroviny, které prodává jsou 
skvělé, čerstvé, bio a ano má dcerku ve 
stejném věku jako mam i já, pokud Vám 
jde o toto.... 

Opravdu nechápu, jak si tu někdo 
může hrát na soudce. Co si kdo napíše 
před svůj obchod je jen a jen jeho věc. 
Buď souhlasíte, nebo jdete do........do 
Kauflandu.”                    -fb-

tip na víkend 
ze sdružení Jihočeských celiaků
hRNKovÝ tvARoháČeK

5 žloutků
1 hrnek (250 ml) pískového cukru
1 hrnek oleje
1 hrnek mléka
2 hrnky samokypřící směsi DF
vanilkový cukr
špetka soli
- žloutky s cukry vyšleháme s postup-
ným přiléváním mléka do pěny
- zašleháme olej
- do směsi vmícháme sůl a mouku
- polovinu těsta nalijeme na vymazaný a 
vysypaný plech nebo vyložený pečícím 
papírem
- pečeme při 180°C
- zatímco se těsto peče, připravíme si 
náplň
Náplň:
3 vaničkové tvarohy
1 hrnek pískového cukru
2 vanilkové cukry
kůra z jednoho citronu
1 vanilkový pudink (prášek)
sníh z 5 bílků
- vyšleháme do tuha sníh z bílků a cukrů
- do promíchané směsi ostatních ingre-
diencí vmícháme sníh
- náplň naneseme na upečenou polovinu 
těsta, kterou jsme vyndaly z trouby
- na náplň vylijeme druhou polovinu 
těsta
- pečeme dalších cca 30 minut
- po vychladnutí pocukrujeme a krájíme

čEskÉ bUDĚJOvICE - v pondělí 18. března v Jihočeské vě-
decké knihovně se uskutečnilo další pokračování MEDIÁLní 
akaDEMIE. Tentokrát na téma Dezinformace, manipulace 
a Fake news - Informační válka. Jak beze zbraní získat moc?.

Tentokrát Klub Aktiv mezi sebou při-
vítal Nikitu Poljakova, zástupce šéfre-
daktora Hospodářských novin, jednoho 
z nejznámějších novinářů, který kromě  
zpravodajství píše také komentáře, ana-
lýzy a mapování hospodářské situace 
jak v Česku, tak ve světě. 

Vede také panelové diskuse na mezi-
národní úrovni o hospodářské politice 
nebo o technologických inovacích. 

Své znalosti Poljakov několik let 
prohluboval na londýnských univerzi-

tách, naposledy na 
London School of 
Economics and Po-
litical Science. 

Dlouhodobě se 
věnuje průmyslo-
vému sektoru, ener-
getice, finančním 
skupinám, objektivitě 
médií a mnoha politicko-ekonomickým 
tématům, například krize Eu, zda je pro 
nás rusko hrozbou, či nikoliv...        -fb-

senioři na setkání s novinářem
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Vyhlášení dotačního programu 
poDpoRA MláDeže 

v JihoČesKéM KRAJi 
v RáMci KoNcepce MšMt

v pátek 1. března 2019 zveřej-
nil Jihočeský kraj dotační program 
Podpora mládeže v Jihočeském kra-
ji v rámci koncepce MŠMT ve výši 
1 466 074 Kč. 

Celková alokace krajské výzvy dotač-
ního programu je 2 094 392 Kč.

Účelem dotačního programu je pod-
pora aktivit organizací naplňujících cíle 
„Koncepce podpory mládeže na období 
2014 – 2020“ na krajské úrovni.

v dotačním programu tak mohou 
žádat právnické osoby vykonávající 
činnost střediska volného času na úze-
mí Jihočeského kraje, spolky, ústavy 
a obecně prospěšné společnosti, které 
mají ve svých stanovách zakotvenu 
práci ve prospěch dětí a mládeže jako 
jednu ze stěžejních činností, dotaci na 
pravidelnou celoroční činnost s dět-
mi a mládeží i na jednorázové akce 
a projekty, které budou zaměřeny na 
některé z níže uvedených priorit:

a) podpora zdravého životního stylu 
dětí a mládeže – podpora aktivit, které 
budou pozitivně ovlivňovat zdravý ži-
votní styl dětí a mládeže v oblasti po-
hybových aktivit, pobytu v přírodě, vý-
živy apod.;

b) podpora zapojování dětí a mládeže 
s omezenými příležitostmi do pravidel-
ných volnočasových aktivit;

c) podpora participace – podpora ak-
tivit, které budou posilovat zájem dětí 
a mládeže o veřejné dění a zároveň bu-
dou děti a mládež motivovat k aktivní-
mu zapojení do veřejného prostoru;

d) podpora tvořivosti v oblasti ru-
kodělných a řemeslných aktivit;

e) podpora činnosti informačních cen-
ter pro mládež.

Pravidla pro žadatele a formulář žá-
dosti o dotaci jsou dostupné na www.
kraj-jihocesky.cz, menu Dotace a fondy 
Eu, rubrika Programové dotace - aktu-
ální výzvy. 

Odkaz: https://www.kraj-jihocesky.
cz/1110/aktualni_vyzvy_dotace_jiho-
ceskeho_kraje.htm

Uzávěrka příjmu žádostí je 
v pátek 12. dubna 2019 ve 12 hodin.

Bc. Eva Lachoutová
Krajský úřad Jihočeského kraje, 

oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu 
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

lachoutova@kraj-jihocesky.cz
tel: +420 386 72 09 36

čEskÉ bUDĚJOvICE - Terka a Kačka z Ekonomické fakulta Jihočeské 
univerzity připravily P14. března 2019 Potravinovou párty aneb Zažij večer tro-
chu jinak. Přišlo hodně lidí si  popovídat a k tomu zakousnout nějakou zachráně-
nou dobrotu.                                                 Kuba Staněk, Studentský klub Kampa

Humanitární pomoc Ukrajině / Гуманітарна допомога Україні - První 
mise letošního roku s humanitární pomocí na Donbas proběhla úspěšně. Pomoc 
byla předána CIMIC v Svitlodarsku, v základní škole Novoželane, CIMIC Av-
dijivka, dobrovolníkům z Marjinky a CIMIC Bachmut. Odvezli jsme více než 
750 kg pomoci. V hodnotě přes 200 000 korun.            Petr Oliva




