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Zamysleme se nad...
Prázdniny a dovole-

né skončily. Nyní s pl-
nou vervou se ženeme 
do další prospěšné 
práce pro druhé, a tak 
nás mrzí, že mnozí 
naši členové stále ne-
uplatňují své možnosti 
prezentovat svou čin-
nost formou příspěv-

ků v našem Občasníku. My nikoho ne-
nutíme, ale mrzí nás, když při uzávěrce 
konstatujeme, že přispěly jen dvě až tři 
stálice a ostatní jen Občasník chtějí, ale 
nepřispívají do něj a hrají hru na Mrt-
vého brouka.

Plně si uvědomujeme, že doba je znač-
ně hektická, a to pro všechny nestátní 
neziskové organizace bez rozdílu, pro-
tože stát, jeho úředníci, ale i ministři by 
nejraději zrušily celý veřejný sektor, by 
si „zbylé“ peníze nejraději rozdělili mezi 
sebou... Na druhou stranu tito političtí 
a byrokratičtí protagonisté to nejen ne-
umí a ani by to za tak malé finanční pro-
středky nedělali, a  tak pro ně je nejlepší 
vše negovat, házet všechny neziskovky do 
jednoho pytle a vyzvedávat vše negativ-
ní. Vždyť každý z nás je jiný, stejně tak 
většina neziskovek pracuje fantasticky, 
jiné, většinou ty politizované a stranické, 
odčerpávají potřebné finanční prostřed-
ky (většinou garantované) na to důležité.  

Někdo možná namítne, že si moc dovo-
luji, ale ruku na srdce - je to, nebo není 
pravda? Navíc mě nikdo neplatí, nikdo 
mě finančně nepodporuje a nevlastním 
žádnou stranickou legitimaci. Také nej-
méně už tři roky nabízím svou funkci 
a doposud se nenašel nikdo, kdo by pře-
vzal pádlo jihočeské střešní asociace ne-
ziskovek, což mě mrzí, protože by to chtě-
lo mladší a energičtější krev.

Děkuji všem lidem dobré vůle, kteří 
dokáží pracovat pro druhé a přitom ani 
nejsou za to plnohodnotně oceněni.

Jiří Riki Řeháček

Čeká naše sociální služby kolaps?
Přežijí sociální služby rok 2019? Pokud kraje a obce nedostanou od stá-

tu další peníze na dofinancování sociálních služeb, budou muset přistoupit 
ke krizovým plánům v péči o seniory, postižené a další potřebné. Krizová 
varianta by mohla zahrnovat propouštění i omezení péče. Miliarda, kterou 
dodatečně regionům pošlou ministerstva financí a práce, stačit nebude a ev-
ropské peníze letošní problémy nevyřeší. 

Kraje požadovaly doplacení dvou mi-
liard korun. Spor o to, kdo a kolik dofi-
nancuje, se vede nejméně čtvrt roku.  
A jaký je praktický výsledek? Šéfky re-
sortů financí Alena Schillerová (ANO) 
a práce Jana Maláčová (ČSSD) se do-
hodly se šéfkou Asociace krajů Janou 
Mračkovou Vildumetzovou (ANO), že 
stát i ministerstvo práce pošlou regio-
nům po půl miliardě, tedy dohromady 
miliardu. Další 1,5 miliardy by do roku 
2022 mohly kraje získat z EU.???

Poskytovatelé péče letos na sociál-
ní služby požadovali 20,38 miliardy 
korun. Kraje od ministerstva práce na 
dotace obdržely 15,12 miliardy. Po-
žadovaná reálná částka navíc nepočítá 
s navýšením platů a zvláštních příplat-
ků, které vláda schválila krátce před 

koncem roku. Stále je něco v pohybu, 
přetahování o moc zastiňuje potřebné. 
Stát to neumí, dělat to nebude a ani na 
to nedává potřebné finanční krytí. Ruku 
na srdce, kdyby to řídil stát (třeba jako 
firmu), tak sociální služby už dávno ne-
existují, protože nejsou výdělečné a za 
ty peníze by nikdo nepracoval. Někdo 
si jen dělá PR a problém neřeší a ne-
chce ho řešit… Uvidíme, protože fi-
nance na zabezpečení sociální služby, 
krajů, obcí i neziskový sektor, by měly 
vystačit maximálně na měsíc, dva. Pak 
možná celou oblast postihne nečeka-
ně očekávaný kolaps. Populace stárne 
a přitom se o ni, jako stát, neumíme pl-
nohodnotně postarat... Aby to nakonec 
nedopadlo jako ve vtipu tady na strán-
ce...                                                 -riki-
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Nezapomínejte na příspěvky občasníku
Vážení členové Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského 

kraje, prosíme vás, nezapomeňte informovat o své činnosti a připravovaných 
akcích v našem společném Občasníku. 

Uzávěrka je vždy v polovině měsíce, a tak neváhejte, protože Občasník je 
hlavně připravován pro vás a naše příznivce.

Bližší informace můžete získat na e-mailu annojck@seznam.cz, info@icm-
tabor.cz  nebo na telefonu +420 728 511 557.                                       Redakce

Ing. Martina Berdychová, předsedkyně Asociace NNO Čes-
ké republiky o facebooku na facebooku: „Chytrý telefon je jako 
zbraň. Spousta frustrovaných a naivních spoluobčanů vyťukává 
své příspěvky na Facebooku s kadencí kulometu. Šíří lži, nenávist 
a strach. Neměl by být na takový nebezpečný přístroj taky zbrojní 
pas? Nejde ani tak o IQ, ale o osobní a morální integritu uživate-
le. Je zde i nepoměr investovaného času. Zatímco většina lidí pra-
cuje, věnuje se rodině a spoustě jiných užitečných činností, chrliči 
zloby ťukáním vyplňují svou životní prázdnotu. Pak to vypadá, že 

jich je mnohem víc, než těch slušných. Ale není, je to jen optický klam!“

ledax  České budějovice
PEČOVAtElSKá SlUžbA, 
OSObNí ASiStENcE, 
tERéNNí ODlEhČOVAcí SlUžbA

Mgr. Kateřina Ku-
baláková, vedoucí stře-
diska DPS, v sociálních 
službách  pracuji   skoro   
sedm  let, z toho  přes  
pět let  jako  sociální 
pracovník  ve společ-
nosti ledax.

Co máte na své práci nejradši?
Na mé práci mám nejraději, když vidím 

spokojeného uživatele, který díky našim 
službám může  zůstat v domácím prostře-
dí.

Jaká  služba  je ve  vašem  středisku  
nejvíce poptávána?

U nás  je největší  zájem o pečovatel-
skou službu v podobě dovážky obědů. 
Kdybych to samé měla posoudit za osob-
ní asistenci, tak tam by to  byl dohled  nad  
uživatelem v době,  kdy je rodina  v práci  
nebo  kdy potřebuje druhý člen domác-
nosti odejít, aby si vyřídil lékaře, úřady, 
nebo si jen tak udělal pár minut sám na 
sebe.

Co je na Vaší práci nejtěžší?
Celkově je nejtěžší práce s lidmi a na 

této  pozici je to práce s lidmi všemi  smě-
ry… vedení, kolegové, podřízení, uživa-
telé, žadatelé o službu… Není lehké toto 
vybalancovat, protože každý má spoustu 
požadavků a přání, které není možné vždy 
splnit.

Na co se těšíte?
Strašně se těším na dovolenou, kterou 

po třech letech strávím v cizině, protože 
to je jediná možnost, jak si člověk při této  
práci  skutečně odpočine.

Jana Grillová

Naše loGo a členství
Už několikrát jsme si všim-

li, že někteří naši členové stále 
používají staré logo asociace 
z roku 2010. 

Prosíme tedy všechny, aby 
si z našich webových stránek stáhli nové logo 
asociace, které platí už několik let.           -pav-
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Kam se obrátit 
o radu, ale i o pomoc
Asociace nestátních neziskových 

organizací Jihočeského kraje ve 
spolupráci s Asociacemi Jihomo-
ravského a Zlínského kraje realizuje 
bezplatné právní, daňové, grantové 
a účetní poradenství pro naše členy.

Funguje také projekt Poradenství 
pro NNO, část bezplatná interneto-
vá poradna – poradna@annojmk.
cz (právní, daňové, grantové a účet-
ní poradenství), jehož garantem je 
Asociace nestátních neziskových 
organizací Jihomoravského kraje za 
podpory Ministerstva pro místní roz-
voj České republiky. Partneři projek-
tu 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.

také od roku 2016 funguje projekt 
PORADENStVí PRO NEStát-
Ní NEZiSKOVé ORgANiZAcE, 
část bezplatná internetová poradna. 
Svými dotazy i mj. pomůže lépe za-
cílit oblasti, kterým se poradna může 
detailněji věnovat.

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

Také tady je poradna rozdělena 
do čtyřech oblastí:

1) Právní poradna (právo a zákony)
2) Daňová poradna (finance a 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 NeZisKovKáM

praktická sebeobrana už šestkrát
JIŽNÍČECHY - Přijďte se naučit, jak se nestát 

obětí! Tímto mottem na pozvánkách lákalo Jihočes-
ké centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. 
k účasti na kurzech Praktické sebeobrany pro osoby 

se zdravotním postižením a seniory. 
Akce byla realizovaná v rámci dotač-

ního programu Jihočeského kraje Pod-
pora služeb nedefinovaných v zákoně 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
Podpora sociálně zdravotních aktivit. 
V rámci projektu se konalo šest třího-
dinových kurzů, po jednom v Českých 
budějovicích, v Písku, v Prachaticích, 
ve Strakonicích a dva v táboře. Pro 
účastníky byly kurzy díky finanční pod-
poře Jihočeského kraje zcela zdarma.

Pod vedením zkušeného lektora se-
beobrany ing. Martina hermanna měli 
účastníci možnost získat teoretické zna-
losti možností sebeobrany a na vlastní 
kůži si i vyzkoušet, jak postupovat při 
napadení a nečekaném konfliktu. Ka-
ždý z kurzů byl rozdělen na dvě části. 
V první teoretické části lektor nejprve 
představil prostředky, které může kaž-
dý úspěšně použít na svou obranu. Mezi 
nimi se nacházely nejen prostředky 

k tomu určené, jako sprejové svítilny, 
obušky či střelné zbraně, ale i věci den-
ní potřeby, které má každý u sebe, jako 
jsou klíče, mobilní telefony, deštník či 
propiska. Vysvětlil, jak se chovat v pří-
padě napadení, obtěžování či krádeží. 
Druhá část byla věnována praktickému 
vyzkoušení hmatů, chvatů a úderů, kte-
ré lze při sebeobraně použít.

Z řad účastníků si lektor vybíral dob-
rovolníky jako asistenty, se kterými 
předváděl správný postup při chvatech. 
Všichni měli možnost si vyzkoušet 
obranu při napadení zepředu, z boku 
i zezadu, při škrcení i při tahání za vla-
sy. Poslední půl hodiny bylo vždy vě-
nováno ještě úderům a kopům do lapů.

celkem kurzy navštívilo 95 osob. 
Všichni účastníci kurzy pozitivně hod-
notili a rádi by v budoucnu v této čin-
nosti pokračovali.

Dita Orálková, DiS.

legendární šéf Abc vlasta toman slavil 90
Vlastislav Toman (* 17. července 

1929) je nositelem nejvyššího stupně 
Březového lístku, je významný český 
novinář, spisovatel dobrodružných 
knih a scenárista komiksů (většinou 
sci-fi). V letech 1959–1992 působil 
jako šéfredaktor časopisu ABC.

Poprvé publikoval krátkou povídku 
v časopise Vpřed v roce 1948. V letech 
1953–1956 byl kulturním redaktorem 
časopisu Rudá zástava. V roce 1956 
pomáhal zakládat časopis Abc, v roce 
1959 se stal jeho šéfredaktorem, kte-

rý vedl až do důchodového věku. Abc 
bylo za jeho působení největším časopi-
sem pro mládež. Od roku 1994 řídil ča-
sopis pro mládež Kamarád. 

blahopřejeme.....                          -riki-
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půjčovna kompenzačních pomůcek slaví 15 let
PRACHATICE – Už 1. července 2004 Cen-

trum pro zdravotně postižené Jihočeského 
kraje o. s. otevřelo půjčovnu kompenzačních 
pomůcek. V té době se půjčovna nacházela 
v Hradební ulici a byla to úplně první půjčov-
na kompenzačních pomůcek. Prvního prosin-

ce 2005 se půjčovna přestěhovala do ulice SNP. Poslední stěhování půjčovny 
tentokrát již pod názvem Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seni-
ory o.p.s. proběhlo 14. září 2014 na adresu Zlatá stezka 133, kde sídlí dodnes.

Z původních 10 kusů pomůcek, které 
byly v půjčovně zájemcům k dispozici 
při zahájení, v té době disponovala již 
150 kusy pomůcek. Od roku 2009 mezi 
ně přibyly i speciální pomůcky k pře-
konávání bariér – schodolezy a od roku 
2017 i pomůcky pro domácí rehabilitaci 
– motomedy a motodlahy. 

Již mnoho let platí, že nejžádanější-
mi kompenzačními pomůckami jsou 
mechanické vozíky, chodítka a poloho-
vací postele. U vozíků se snažíme v po-
sledních letech kupovat speciální typy 
například s polohovacími podnožkami 
nebo vozíky velikosti XXl.

První roky byly k dispozici v půjčov-
ně kompenzační pomůcky (vozíky, cho-
dítka) od dárců, kterými byli zejména 
fyzické osoby a pomůcky zakoupené 
díky finanční podpoře města Prachatice. 
Nyní na nákup nových pomůcek přispí-
vá i cca 25 obcí z celého okresu Pracha-
tice. Peníze na nákup nových pomůcek 
i opravy stávajících pomůcek půjčovna 

získává i prostřednictvím projektů od 
nadací a nadačních fondů, například 
Výbor dobré vůle Olgy havlové nebo 
tesco – vy rozhodujete, my pomáháme. 

Na rehabilitační pomůcky nám přispěli 
i firmy například Klima a. s. Prachatice 
nebo beton těšovice.

Naše velké poděkování patří všem, 
kdo nám se zřízením, provozem či 
propagací půjčovny pomohli. Jedná se 
o mnoho drobných dárců z řad klientů, 
dobrovolníků i zástupců měst či firem. 
Každé pomoci a podpory si vážíme a je 
pro nás motivujícím faktorem do další 
práce.

Mgr. Hana Vlasáková, DiS., 
editelka JCZPS o.p.s.
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Den poskytovatelů sociálních služeb
JINDŘICHŮV HRADEC - Centrum pro 

komunitní práci ve spolupráci s městem 
Jindřichův Hradec pořádalo dne 12. červ-
na 2019 od 10 hodin na Masarykově ná-
městí Den poskytovatelů sociálních služeb.

celá akce byla zahájena starostou 
města ing. Stanislavem Mrvkou. Ná-
sledoval kulturní program a představení 
jednotlivých služeb. Zastoupeny byly 
ambulantní, pobytové i terénní sociální 
služby. Jindřichohradečtí občané a ná-
vštěvníci města se mohli blíže seznámit 
s jednotlivými službami a informovat se 
o jejich aktivitách, získat první kontak-
ty, popřípadě si ihned sjednat schůzku. 
Poskytovatelé využívali této možnosti 
a prezentovali se různými způsoby, na-
příklad prodávali své výrobky, informo-
vali o své činnosti, zúčastnily se kultur-
ní programu. 

JcZPS o.p.s., pracoviště Jindřichův 
hradec, využilo tento čas k prezentaci 
Poradny pro osoby se zdravotním posti-
žením a seniory, půjčovny kompenzač-
ních pomůcek, k informaci o drobném 
prodeji a o distribuci Euroklíčů, který 
si hned jedna osoba vyzvedla. Pozvání 
na tuto akci přijal i distributor kompen-
začních pomůcek DMA. Zástupci firmy 
přivezli širokou nabídku samoobsluž-
ných i zdravotních pomůcek a umožnili 
zájemcům vyzkoušet si elektrický vozík 
a skútr přímo na místě. 

Bc. Miroslava Ferdanová

praktická ukázka kompenzačních pomůcek
TÁBOR - Díky skvělé spolupráci Jiho-

českého centra pro zdravotně postižené 
a seniory, o.p.s. a firmou DMA Praha pro-
běhla dne 17. června 2019 v Táboře bese-
da s ukázkou některých kompenzačních 
a rehabilitačních pomůcek. Mgr. Marcela 

Krisky z firmy DMA Praha představila a ukázala celou řadu těchto 
pomůcek, které pomáhají v běžném životě. 

hlavním tématem této besedy byly 
velké změny, které se chystají v průbě-
hu letošního roku v oblasti předepisová-
ní těchto kompenzačních a rehabilitač-
ních pomůcek.

tyto změny probíhají podle nové-
ho zákona č. 282/2018 Sb., kterým se 
mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném 
zdravotním pojištění. tento nový zákon 
stanovuje nová pravidla pro úhradovou 
regulaci zdravotnických prostředků pře-
depisovaných na poukaz a hrazených 
z veřejného zdravotního pojištění. 

beseda se všem přítomným velice lí-
bila, z jejich reakcí vyplynulo, že někte-
ří o chystaných změnách doposud nevě-
děli a byli rádi, že tyto informace dosta-
li.    Ing. Michaela Spálenková, DiS.
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spoleČNost přátelsKá ZAMĚstNáváNí liDí 55 +
soutěž také pro jihočeské neziskovky

CÍLEM UDěLENÍ OCENěNÍ Společnost přátelská zaměstnávání lidí 55+ je 
ohodnotit společnosti, které v současné době kladou důraz na zaměstnávání osob 
ve věku 55+, a tím motivovat ostatní společnosti jak k zaměstnávání těchto osob, 
tak i k vytvoření nabídky postupného odchodu do důchodu či prostoru k zaměstná-
vání seniorů např. jako mentorů. Druhotným cílem je šíření informací o této pro-
blematice a odstranění předsudků, které panují mezi společnostmi vůči zaměstná-
vání starších lidí.

VYHLAŠOVATEL SOUTěŽE
•   Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

projekt: implementace politiky stárnutí 
na krajskou úroveň

• Jihočeský pakt zaměstnanosti (Ji-
hočeská společnost pro rozvoj lidských 
zdrojů, o.p.s., nositel Jihočeského paktu 
zaměstnanosti)

ZÁŠTITA
udělili Ministryně práce a sociálních 

věcí Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. 
a člen rady Jihočeského kraje Mgr. Zde-
něk Dvořák

PARTNEŘI
• Krajská pobočka Úřadu práce v Čes-

kých budějovicích
• Jihočeská hospodářská komora
• Regionální agrární komora Jihočeské-

ho kraje
• Regionální rada odborových svazů 

ČMKOS Jihočeského kraje
• Agentura pro podporu podnikání a in-

vestic czechinvest
• JAiP - Jihočeská agentura pro podporu 

inovací, o.p.s.
• Jihočeská společnost pro rozvoj lid-

ských zdrojů, o.p.s.
• Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.
• Regionální rozvojová agentura jižních 

Čech - RERA a.s.
• Asociace nestátních neziskových Ji-

hočeského kraje
• Krajské sdružení NS MAS ČR Jiho-

českého kraje

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
•   Deník
•   Český rozhlas
•   Jihočeská televize
•   Českobudějovická Drbna

HARMONOGRAM SOUTěŽE
• 6. června 2019: Vyhlášení soutěže 

o získání ocenění „Společnost přátelská 
zaměstnávání lidí 55+“.

• 6. června – 30. září 2019: 
Přihlašování společností do soutěže.
• 1. října – 31. října 2019: 
hodnocení soutěže: hodnocení na 

Jihočeská společnost pro rozvoj lid-
ských zdrojů, o.p.s., husova 9, 
370 01 České budějovice
tel.: +420 387 699 317 
mobil: +420 602 454 395 
e-mail: info@jsrlz.cz 
internet: www.jsrlz.cz
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
implementace politiky stárnutí na kraj-
skou úroveň – Jihočeský kraj, žižkova 
309/12, 370 01 České budějovice
Mobil: +420 770 147 923
e-mail: alena.bartikova@mpsv.cz 
internet: www.seniorivkrajich.mpsv.cz/

základě kriteriálního hodnocení a také  
výběr vítězů hodnotící komisí.

• listopad 2019: Slavnostní vyhlášení 
vítězů. termín a místo vyhlášení bude 
upřesněno v průběhu soutěže.

PRAVIDLA SOUTěŽE
Úplná pravidla soutěže jsou zveřejně-

na po celou dobu na webovém portále:
• projektu Ministerstva práce a sociál-

ních věcí Senioři v krajích (http://senio-
rivkrajich.mpsv.cz),

• Jihočeského paktu zaměstnanosti 
(www.jcpakt.cz),

• Jihočeské společnosti pro rozvoj lid-
ských zdrojů, o.p.s. (www.jsrlz.cz)

• Sociálním portále Jihočeského kra-
je (https://socialniportal.kraj-jihocesky.
cz/).

Účast v soutěži je dobrovolná a účast-
ník svou účastí vyjadřuje svůj souhlas 
s pravidly soutěže. Tato pravidla, sou-
těž a právní vztahy mezi organizátorem 
a soutěžícími se řídí právním řádem 
České republiky.

ÚČASTNÍK SOUTěŽE
tato soutěž je určena pro podnikatel-

ské subjekty, veřejnou a státní správu či 
neziskové organizace, které mají his-
torii společnosti nejméně 1 rok a mají 
sídlo společnosti či jeho pobočku na 
území Jihočeského kraje.

PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTěŽE
Každý zájemce (dále také účastník 

soutěže) o účast v soutěži vyplní online 
přihlášku, jejíž součástí je dotazník  na  
webových  stránkách  projektu  Minis-
terstva  práce  a  sociálních  věcí  Se-
nioři  v krajích (http://seniorivkrajich.
mpsv.cz), Jihočeského paktu zaměst-
nanosti (www.jcpakt.cz), Jihočeské 
společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, 
o.p.s. (www.jsrlz.cz) nebo Sociálním 
portále Jihočeského kraje (https://soci-
alniportal.kraj-jihocesky.cz/) a odešle 
jej nejpozději do 30. září 2019. Účast-
ník stvrdí pravdivost údajů poskytnu-
tých v přihlášce čestným prohlášením 
o pravdivosti údajů.

Na základě přihlášky mohou být sou-
těžící osloveni členy hodnotící komise 
a vyzváni k osobní návštěvě. 

V rámci mediální kampaně o Oceně-
ní “Společnost přátelská zaměstnávání 
lidí 55+” mohou registrovaní účastní-
ci soutěže využít zvýhodněné nabídky 
mediálního partnera Deník a prezento-
vat příklady dobré praxe zaměstnávání 
osob starších 55 let, a to jak v rámci tiš-
těného prostoru, tak na webovém portá-
lu. Účast v této kampani je dobrovolná.

HODNOTÍCÍ KOMISE
hodnotící komise bude ustanovena na 

základě jmenování jednotlivých zástup-
ců z organizátorů soutěže a jejich part-
nerů. hodnotící komise bude složena 
vždy po jednom zástupci za konkrétní 
organizaci. hodnotící komise bude cel-
kem sedmičlenná.

HODNOTÍCÍ OBDOBÍ
hodnotícím obdobím bude stav k 31. 

květnu 2019.

Kategorie společností
• Malá společnost – 0–49 zaměstnan-

ců včetně
• Střední společnost – 50–249 za-

městnanců včetně
• Velká společnost – nad 250 zaměst-

nanců

CENY PRO VÍTěZE
• sošky ocenění,
• diplomu s uvedením kategorie,
• mediální prostor v partnerských 

médiích v celkové hodnotě 48 000 Kč 
(podle podrobných statí na webovkách).

Výtah pro Občasník zpracoval -riki-
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Ocenění je vyhlášeno pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí Dipl.-Pol. Jany Maláčové,
MSc. a člena rady Jihočeského kraje Zdeňka Dvořáka.

Partneři:

Vyhlašovatel: Mediální partneři:

SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ
ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB 55+

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A JIHOČESKÝ PAKT ZAMĚSTNANOSTI
VYHLAŠUJÍ OCENĚNÍ

Dáváte prostor zaměstnávání pracovníků bez ohledu na věk?
Využíváte potenciál lidí s pracovními a životními zkušenostmi?
Přizpůsobujete pracovní podmínky Vašim zaměstnancům 55+?

Přihlaste se do soutěže a vyhrajte ocenění a
mediální prostor v hodnotě 48 000,- Kč.

Do soutěže se mohou přihlásit podnikatelské subjekty, veřejná a státní správa či
neziskové organizace, které mají historii společnosti nejméně 1 rok a mají sídlo

společnosti či pobočku na území Jihočeského kraje.

PŘIHLASTE SE DO 30. ZÁŘÍ 2019

Jihočeský kraj 2019

JIŽNÍ ČECHY - Nositelé Březových 
lístků jsou dobrovolným, 
neoficiálním a „volným“ 
hnut ím-společens tv ím 
lidí, kteří vytvářejí dě-
tem a mládeži podmínky, 
prostředí a programy pro 
hezké a prospěšné tráve-
ní jejich mimoškolního 

času - schůzkami, hrami, výpravami, tá-
bory, kroužky dovednosti. Pracují pro ně 
a s nimi v nejrůznějších zájmových organi-
zacích - ve skautských, turistických, pionýr-
ských a mnoha dalších družinách, oddílech 
a skupinách organizací, sdružených..., nebo 
často působících jinde (např. spontánní 
organizátoři dětských táborů či hasičské-
ho mládí). V  nich plní „své“ zákony, sli-
by a programy. Při tom vyznávají a svým 
svěřencům vštěpují a upevňují přesvědčení, 
že jedním z nejdůležitějších prvků života je 
pevné, chápavé a tolerantní přátelství.

Tento malý odznáček s Udělovacím lis-
tem je znám nejen u nás, ale v celé Evropě, 
Americe, Asii i v Austrálii. Udělování je 
vždy zespoda, není to žádný řád nebo vyzna-
menání, ale symbol poděkování a Přátelství 
rozrůzněných. 

V jižních Čechách máme uděleno deset 
nejvyšších stupňů a četnost dosáhla čísla 
504. Ale abychom byli podrobenější, tak 
uvedeme čísla stupňů Březového lístku 
v Jihočeském kraji a celkový zaznamenaný, 
podchycený počet. První stupeň - zelený 
máme v jižních Čechách 292 / 4.515; druhý 
stupeň - světle modrý 112 / 2.164; třetí stu-
peň - tmavě modrý 49 / 878; čtvrtý stupeň 
- žlutý 17 / 399; pátý stupeň - červený 13 / 
216; šestý stupeň - karmínový 6 / 95; sedmý 
stupeň - bílý 5 / 62; osmý stupeň - šedivý 
3  / 30; devátý stupeň - černý 0 / 14; desátý 
stupeň - bronzový 1 / 12; jedenáctý stupeň - 
stříbrný 0 / 7 a zlatý, dvanáctý stupeň 0 / 13 
a ještě existují čestné, které se udělují veřej-
nosti, jednorázově za dlouhodobou podporu 
dětí a mládeže 6 / 101.

Jak sama tyto čísla ukazují, tak skoro 
v každé jihočeské organizaci, spolku je ně-
kdo, kdo má nebo ví, co je, Březový lístek. 
Jsme rádi, protože poděkováních od srdce  
za nezištnou práci s dětmi a mládeží je jinak 
hodně málo.

Dovolte mi, abych poděkoval těm, co ho 
letos získali, ale i těm, kteří jim ho udělili. 
Například na Táborsku byly uděleny zele-
né Březové lístky novým nositelům, napří-
klad Ondřeji Mařincovi - Čmelákovi nebo 
děvčatům Karolíně Faltysové - Kája, Ka-
teřině Petrové - Ťapce nebo Lence Semrá-
dové - Rákos. 

Jiří Riki Řeháček (8)
správce Jihočeské pyramidy BL

poděkování odznáčkem

PRAHA – Charitativní běžecký závod 
ADRA běh proběhne v neděli 22. září 2019 od 
9 hodin v Usedlosti Ladronka. ADRA běh není 
jen běh pro trénované a nadšené sportovce, ale 

je to hlavně sportovně-zábavní akce pro všechny, bez rozdílu věku, kondice apod. 

podporujeme charitativní běžecký závod

Účastníci se mohou těšit na taneční 
a hudební vystoupení, ale také na dět-
ský koutek – hry a malování na obličej, 
plackovačka (tvorba placek), SDg mini 
Spartan race, soutěž o ceny, disk-golfo-
vý kotek s UltiMO i chill-out hamako-
vá zóna se Siestou.

Počet běžců je omezený, a tak infor-
mujeme už nyní na http://adrabeh.cz/.

ZÁVODY PRO DOSPěLÉ - na trati 10, 5 
a 2,5 kilometrů v rámci štafety. 

Kapacita je jen 500 závodníků, kategorie 
(muži, ženy, šafety), pro účastníky od 15 let 

(do 18 let se souhlasem rodičů). Startovné 
(dar na veřejnou sbírku) je symbolických 300 
Kč, 500 Kč při registraci na místě

DěTSKÉ ZÁVODY - 3 minizávody: 800 
(11 – 14 let), 400 (6-10 let) a 200 metrů (do 
5 let). tady je kapacita startujících neomeze-
ná. Startovné (dar na veřejnou sbírku) je dob-
rovolné.

Kromě toho startovné také zahrnuje startov-
ní číslo a čip, občerstvení (ovoce, výživné tyčin-
ky, pití), doprovodný program a zázemí zcela 
zdarma, SMS s výsledným časem těsně po 
doběhu. Navíc naši nejmenší závodníci obdrží 
poukaz na nejlepší zmrzlinu v Praze.         -riki-




