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Jsme tady, a tak objasňujme...

Každoročně se potýkáme s tím, že státní orgány, ministerstva dodnes
asi nepochopily (nebo někteří úředníci nechtějí pochopit) rozdíl mezi neziskovými a příspěvkovými organizacemi.
Vyhlašují granty a různé podpory pro veřejné správy. V České republice jsou
nestátní neziskové organizace (NNO), NNO právnickými osobami soukroméale nakonec zjistíme, že „své“ granty ho práva a patří mezi formalizované
napasovali nebo „přiklepli“ svým roz- struktury občanské společnosti. Vymepočtovým organizacím. Přitom je to zení NNO, zpracované Radou vlády
jednoduché - Nestátní nezisková orga- pro nestátní neziskové organizace a ponizace či nevládní nezisková organizace užívané pro účely této státní politiky,
(zkratka NNO nebo NGO z anglického vycházejí z právních forem typických
Non-Governmental Organization) je ne- pro NNO. Toto vymezení nepolemizuje
zisková organizace, která není zřizovaná s mezinárodním vymezením, ale zužustátem a na státu je nezávislá, není zří- je okruh právních forem, které ji naplzena ani lokální či regionální veřejnou ňují. Podle této definice jsou za NNO
správou. Je určena k obecně prospěšné považovány SPOLKY a pobočné spolčinnosti nebo k neziskové činnosti pro ky (nově podle NOZ § 214–302), dříve
soukromý prospěch. Je škoda, že ne- občanská sdružení a jejich organizační
státní nezisková organizace není v Čes- jednotky (podle zákona č. 83/1990 Sb.,
ké republice oficiální právní termín ani o sdružování občanů), NADACE a NAprávní forma či status právnické oso- DAČNÍ FONDY (dříve podle zákona
by, ale jde o termín již do značné míry č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních
ustálený ve společenskoekonomických fondech, nyní podle § 306–401 NOZ),
textech, sebeoznačení organizací i praxi ÚČELOVÁ ZAŘÍZENÍ CÍRKVÍ.
Pokračování na straně 10

03/2020

zamyšlení předsedy asociace

Začneme hlavně u sebe

Každý z nás by se měl
snažit udělat něco navíc,
a tak napomoci tomu, aby
se naše společnost konečně
měnila k lepšímu.
V současné době se stále
více rozkládají oficiální státní a politické struktury, začíná vítězit svévole, kult peněz, korupce, policie zcela nefunguje, jak by měla.
Lidé mají pocit, že se nedovolají práva ani pomoci.
To všechno jsou velmi špatné signály, protože to
dohromady působí nedůvěru k celému systému,
nahrává to různým autoritativním vládcům a populismu... Přibývá případů, kdy se slabým a nemohoucím nedostává pomoci. Není také normální, že
přibývá bezdomovců. Není normální, že tu nejsou
sociální byty. Není normální, že každý vydělává na
každém. Není normální, že se rozevírají sociální
nůžky naší společnosti. Více lidí se cítí frustrovaní,
otrávení politikou našich nejvyšších představitelů,
ale i skeptičtí na shromážděních, která v současné
době ale zhola nic nevyřeší. Přiznávám, že opět cítím obavy o naší občanskou společnost a lidi kolem
sebe, o mladé, co jim tady zanecháváme…Řešením situace je, že se jednotlivci začnou víc starat
o ostatní a budeme se snažit utvářet co nejlepší občanskou společnost. Skončí hnusná hysterie kolem
nestátních neziskových organizací. Pokud otevřeně
některé politické a pseudoneziskovky nepojmenujeme a neoznačíme a hlavně je nevyčleníme z občanské společnosti, pak nebude cesty ke slunným
zítřkům (hrozný, zní to jako klišé, ale je to pravdivé). Nejhorší jsou „politické trafiky“, které se
schovávají mezi běžné neziskovky... O nich se tolik
nemluví, ale jsou mezi námi a vegetují a parazitují
na náš úkor. Každý z nás musí vzít na sebe kousek
toho břemena, břemena nad svůj osobní osud, nad
svoji práci, rodinu a snažit se pomoci i někde jinde.
Mnozí se o to snaží, ale vzhledem k nepřiměřeným
útokům politiků, státních úředníků, politizujících
pseudoneziskovek, které mají zaručený stálý přísun
státních financí a státních podpor, se náprava brzo
nenajde. Ke všemu napomáhající i štvavé servery,
účelové polemiky v masmédiích. A nejde jen o zápas malých lidí… Ti už jsou občas opravdu unaveni
a otráveni s boji s větrnými mlýny.
Neziskové organizace jsou trnem v oku politikům, kteří dávají přednost ekonomickým zájmům
před společenskými tématy. Není to zrovna příjemné. Ale člověk nemůže splývat s proudem. Záleží
na každém z nás jakou budeme mít občanskou společnost a jaký vztah bude k nestátním neziskovkám.
Jiří Riki Řeháček

Krátce, střípky....

Ukliďme Česko nás čeká už 4. dubna 2020

Jaro pomalu nabírá na síle a je nejvyšší čas naplánovat velký jarní úklid,
Právě tady mohou být i vaše pozván- vyzývají organizátoři akce Ukliďme svět, ukliďme Česko z Českého svazu
ky, upozornění (ale pouze text ne pla- ochránců přírody a spolku Ukliďme Česko. Přehled akcí lze najít v mapě na
káty - nejsme výlepová plocha) na akce www.UklidmeCesko.cz/map. Přidejte k nim tu svoji!
měsíc dopředu. Záleží jen na vás...

Veletrh neziskovek

PRAHA - 21. veletrh NGO Market
2020 se uskuteční
ve středu 22. dubna ve Foru Karlín
v Praze. Samozřejmě, že se tam potkáte i s našimi
členy jihočeské asociace.
Dvacátý první NGO Market se
ponese v duchu motta „Je to i na
nás!“ a představí činnost zhruba
dvě stovky neziskových organizací
z nejrůznějších oblastí od sociální
práce, rozvojové pomoci a lidských
práv po ekologii, kulturu či vzdělávání.
Další informace a novinky sledujte na webu NGO Market 2020 a na
Facebooku.
Těšíme se na setkání s vámi 22.
dubna na největší výstavě neziskovek ve střední Evropě!
Zuzana Tóthová,
Nadace Forum 2000
Věříme, že se na této významné
akci pro občanskou společnost potkáme, protože i naši členové asociace budou mít v Praze své stánky s prezentací své činnosti

Připomínáme

Žádáme všechny naše členy, aby nezapomněli na zaplacení členského příspěvku
2020 (ti, kteří tak učinili, děkujeme), protože máme některé platby, které nesečkají.
Dále prosíme všechny, co chtějí finančně podpořit naší asociaci, pak lze složit
darovanou částku na účet pro neziskovky
ERA: 0270126754/0300

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 stále vychází bez jakékoliv
cizí finanční nebo materiální podpory.
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Letošní uklízecí sezóna začala dříve
než obvykle. Dočasné snížení hladiny
Orlické přehrady o 11 metrů umožnilo
sběr odpadků na odhalených plochách
dna přehrady. Během zimy tady proběhlo několik úklidů místních občanů,
rybářů i chatařů. 15. února velký úklid
zorganizovalo Povodí Vltavy s ČSOP
a Českým rybářským svazem, zapojilo
se asi 400 dobrovolníků.
Prevence před vznikem černých skládek lze najít v aplikaci www.KAMsNIM.cz.
Do aktivit, omezujících vznik zbytečných odpadů, se zapojují i partneři akce
Ukliďme svět, Ukliďme Česko, bez jejichž podpory by se organizace úklidů
s více než 150 000 účastníky neobešla.
Ohlédneme-li se tak v roce 2019 se
mnozí zapojili do projektu MŽP #dostbyloplastu, nahradili ve svých provozovnách balenou vodu za vodou kohoutkovou, kde loni Pražské vodovody
a kanalizace ušetřily 38 670 PET lahví.
Komerční banka ušetří každoročně 1,5
tun plastu díky zrušení možnosti objednávat vodu a jednorázové plastové
nádobí v interním systému. Společnosti Škoda auto se v letech 2010 až 2019
podařilo snížit množství výrobního odpadu, který by jinak skončil na skládce,
o neuvěřitelných 99 %. Penny od začátku roku 2019 nenabízí v žádné ze svých
téměř 400 prodejen jednorázové plastové tašky. Nahradilo je taškami pro opakované použití a díky tomu jen v loňském roce jejich zákazníci ušetřili skoro
20 milionů jednorázových plastových
tašek (700 tun plastů). E.on možnost

interně objednávat vodu v plastových
obalech zrušil už v roce 2018, zaměstnancům místo toho nakoupili skleněné
lahve a karafy. Každoročně tak přírodě
ušetří více než 40 tisíc PET lahví. A třeba Pivovar Gambrinus se rozhodl skoncovat s plasty ve výrobě a od ledna 2020
přestal nabízet pivo v PET lahvích. Díky
tomu bude každý rok o cca 334 tun plastového odpadu na světě zase méně!
Přidat se k prevenci vzniku odpadu
a především k velkému jarnímu úklidu
(ať už k organizátorům či dobrovolníkům), může opravdu každý. Stačí si
založit vlastní úklidovou skupinu nebo
se připojit k úklidu, který si vyberete
z interaktivní mapy na www.UklidmeCesko.cz/map. Každý kousek odpadu
se počítá, a čím více dobrovolníků se
zapojí, tím větší kus přírody se podaří
společnými silami uklidit.
Pojďte do toho s námi 4. dubna! Ale
lze i jindy, protože životní prostředí je
naše a my si ho neustále kazíme.
Ukliďme Česko
Webový
interaktnivní formulář
http://www.zmapujto.cz/addissue
web projektu: www.ZmapujTo.cz
web projektu: Zlepšeme Česko
aplikace pro iPhone: itunes.apple.com
pro Android: play.google.com
právní poradna
- Jak řešit černou skládku?
http://frankbold.org/poradna/kategorie/odpady/rada/jak-resit-cernou-skladku

Výsledky 10. ročníku Jihočeského krajského kola Názory, postřehy...
celorepublikové soutěže školních novin a časopisů SENIOŘI NEMŮŽOU ZA VAŠE

JIHOČESKÝ KRAJ / ČESKÉ BUDĚJOVICE- V pátek 24. dubna se uskuteční
závěrečné hodnocení desátého krajského
kola soutěže školních novin a časopisů,
a to ve Studentském klubu Kampa v areálu Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Výherci
z našeho krajského kola postupují dále do 14. ročníku celorepublikového kola.
Pro účast v celorepublikové části soutěže je potřeba úspěšně projít krajským
kolem. Pod gescí Informačních center
pro mládež v Jihočeském kraji (ICM
Český Krumlov a ICM Prachatice, členy Asociace NNO Jihočeského kraje) se
v roce 2020 uskutečňuje jubilejní desáté
jihočeské krajské kolo soutěže školních
novin a časopisů.
„V loňském roce se do Jihočeského
krajského kola soutěže školních novin
a časopisů zapojilo v sedmi kategoriích 26 školních časopisů a novin z 24
Loňští čestní hosté...
základních a středních škol Jihočeského kraje. Slavnostní vyhlášení výsled- proběhlo v pátek 29. dubna 2019 ve
ků soutěže s doprovodným programem Studentském klubu Kampa v areálu
Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Záštitu
převzal náměstek hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Zdeněk Dvořák a také
Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje. Jsem osobně
rád, že stále mladí lidé vytváření své
noviny a časopisy, které oslovují nejen
jejich mladou generaci. O tom, že papírové noviny a časopisy doslova zmizí se
hovoří bezmála patnáct, dvacet let, ale
opak je pravdou. Žádné sebelepší internetové noviny nenahradí kouzlo papírových novin, a to jsem rád. Právě proto
jsem loni těm nejlepším věnoval svou
publikaci Můj malý časopis, kde jsem
se pokusil shrnout vše, co mladí tvůrci
potřebují, aby ty jejich noviny byly pěkné, čtivé a hlavně se vyvarovali velkých
typografických chyb. Děkuji všem, kteří
ve svém volném čase vytvářejí periodika, která se čtou a jsou vyhledávaná,
Vážení přátelé,
vzhledem k tomu, že zcela není k se- a tak mají své stálé čtenáře...,“ shrnul
hnání publikace Můj malý časopis, předseda hodnotící komise Jiří Riki Řekterá od roku 1996 vyšla už sedmkrát háček z Tábora, novinář, fotoreportér,
s jedním dotiskem, a tak jsme se rozhod- kreslíř humoru, typograf a grafik.
A jak to bude letos? Do uzávěrky
li vytvořit aktualizovanou verzi.
Většinou se využívá při seminářích Občasníku hlavní organizátoři nám nea besedách na Celostátních vzájemných byli schopni vzhledem k situaci kolem
výměnách zkušeností a dalších projek- viru COVID-19 sdělit přesnější počty
tech mediální výchovy dětí a mládeže. přihlášených v jednotlivých kategoriích,
Každá z nich byla vždy poplatná své ale je ještě čas..., a tak to necháme až
době…., ale jednu z posledních verzí lze s vyhlášením letošních výsledků.. Přesto
bezplatně stáhnout na http://www.an- nám sdělil ředitel soutěže Jan Čermák,
nojck.cz/anno/2018-dokumenty/2016- že první vlašťovky už jsou tzv. „na stomuj-maly-casopis-v
-red- le“.... , a tak se máme na co těšit. -red-

Můj malý časopis

POSRANÝ ŽIVOTY,
ŘÍKÁ SOCIOLOŽKA z brna

„Pouštíte v tramvaji sednout padesátníka?“ ptá se sugestivně socioložka
Lucie Vidovićová (43), která se
profesně zabývá stárnutím. „Nejspíš vám
nepřijde, že by potřeboval zvláštní
ohledy. A přitom
mívají třicetiletí
problém šéfovat
lidem o dvacet let
starším, protože
jim to přijde neuctivé. Výsledek?
Nezaměstnaný padesátník. Má úcta...“
Dá se na stárnutí nachystat? A máme
to dělat? Přiznám se, že teď jsem na
vážkách. Může za to Radkin Honzák,
který mě v televizní debatě vystavil otázce, proč se chystat na stáří, když vůbec
nevíme, jak to bude vypadat. Ono je dobré si upravit byt bezbariérově, ale třeba si ten krček nikdy nezlomíte a nikdy
ho bezbariérový potřebovat nebudete.
Příprava na stárnutí je tak možná spíš
o přijetí myšlenky, že stárnutí je přirozený proces, který se nám děje každý den,
a že je dobré mít už dopředu přehled
o tom, jaké jsou možnosti. Až se něco
stane, jako třeba ta zlomenina, může nás
stát příliš mnoho sil začít nějaká opatření teprve vydupávat ze země.
Zdroj -finmag-

Nezapomínejte
na příspěvky
do Občasníku

Vážení členové Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje, prosíme vás, nezapomeňte informovat o své činnosti
a připravovaných akcích v našem
společném Občasníku. Přitom neopomeňte, že pozvánky musí být nejméně na následující měsíc (aktuálnost informace). Lze také informovat a aktuálních akcích, které právě
proběhly...
Uzávěrka je vždy v polovině měsíce, a tak neváhejte, protože Občasník je hlavně připravován pro vás
a naše příznivce.
redakce

snažíme se pomáhat všem neziskovkám v Jihočeském kraji, které o pomoc mají zájem
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I neziskovka si může založit sociální podnik

Společnost s ručením omezeným patří u sociálních podnikatelů mezi pro zdravé fungování do budoucna. Nyní,
nejoblíbenější právní formy. Založit ji může mimo jiné i nezisková orga- když se podívám zpět, rozdíly jsou výrazné.
nizace. Oslovili jsme dva sociální podniky, které takto vznikly a v sociál- Finančně si původní dílny postupně polepním podnikání jsou úspěšné. Zjišťovali jsme, co všechno vyčlenění soci- šily. Přestaly být ztrátové. Ta změna totiž
álního podnikání z činnosti neziskovky obnáší, jak na změnu reagovali byla impulsem i pro zásadní úpravy ve výrobě, oceňování zakázek, organizaci práce,
zaměstnanci a zda to vše byl krok správným směrem.

Futurum F s.r.o. je sociální podnik založený FOKUSem Tábor a zaměstnává duševně nemocné. Firmám
i jednotlivcům nabízí zahradnické
a úklidové práce. Zabývá se také cateringem, vyrábí saláty a bagety, které
vozí studentům táborských středních
škol. Na táborském gymnáziu provozuje studentský svačinový bar FUTRUJ!
Za Futurum F odpovídá jednatelka Radka Rybáková.
Proč a kdy jste se rozhodli vyčlenit sociální podnik do samostatné právní formy?
Rozhodnutí uzrávalo od roku 2013 a dozrálo 1.9.2014. Jednalo se o kombinaci
více důvodů, které všechny dohromady
převážily obavu spojenou s tímto velkým
krokem v životě naší organizace FOKUS
Tábor. Důvody to byly zejména finanční,
ale také organizační. Bylo to období, kdy
již nebylo možné některé provozní náklady
chráněných dílen financovat z dotací určených na sociální služby. Změnil se zákon
o zaměstnanosti a s ním i minimální mzda.
Bylo zrušeno ustanovení, kdy bylo možné
mzdy pracovníků snížit s ohledem na výši
invalidního důchodu, a v neposlední řadě
se snížila dotace na zaměstnávání lidí se
zdravotním postižením na 75%. Financování dílen se tedy pro neziskovou organizaci stávalo čím dál tím větším břemenem.
Chráněné dílny vytvořily v posledním roce
fungování ztrátu několik set tisíc. Organizační potíže vyplývaly z povinnosti udržet
50% podíl zaměstnanců se zdravotním postižením, abychom nepřišli o dotaci Úřadu práce. Proto, když se začaly rozvíjet
sociální služby a rozšiřovat tým sociálních
pracovníků, bylo zároveň nezbytné přijímat
další zaměstnance do chráněných dílen,
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bez velkého ohledu na to, jestli to odpovídá
požadavkům výroby. Prostě bylo to složité…
Proč jste zvolili právní formu s.r.o.?
Když už jsme zakládali firmu, chtěli
jsme, aby to byla opravdu firma. Proto
s.r.o., jejímž jediným společníkem je FOKUS Tábor, z.s.
Kde jste čerpali informace o sociálním
podnikání?
Konzultovali jsme s Petrou Francovou
a jejím týmem z P3. Sice se naše konzultace původně týkaly jiného záměru (chtěli
jsme podat projekt v rámci jedné z prvních
výzev na sociální podnikání ještě v době,
kdy jsme o odtržení neuvažovali), když však
došlo na lámání chleba, informace, které
jsme získali již dříve, nám pomohly. Když
tak ale nad tím zpětně přemýšlím, vlastně
jsme si to celé odpřemýšleli a spočítali
sami. Konečně se mi v sociálních službách
hodila Vysoká škola ekonomická.
Co všechno změna obnášela? Pocítili ji
nějak klienti/zaměstnanci?
Změna obnášela vytvoření nového podnikatelského subjektu, který na základě
smlouvy převzal práva a povinnosti zaměstnavatele FOKUS Tábor v oblasti
zaměstnávání zdravotně postižených pracovníků. Chráněné dílny pod hlavičkou
Fokusu Tábor definitivně skončily. Do
nové firmy přešla většina zaměstnanců
(14), 4 pracovníci našli uplatnění u jiného
zaměstnavatele, případně se rozhodli do
budoucna využívat službu sociálně terapeutické dílny. Citelné to samozřejmě bylo,
neslo to celou řadu obav jednak o to, jak
to zvládneme finančně, organizačně, jak to
zvládnou zaměstnanci, jestli je to psychicky nepoškodí atd. Jak to přijme veřejnost,
co na to naši zákazníci… Myslím ale, že
se nám podařilo změnu řádně vysvětlit, komunikovali jsme o tom se zástupci města,
se zaměstnanci se to probíralo na několika
poradách, uveřejnili jsme článek v tisku, na
webu, vytiskli jsme letáky… a zvládli jsme
to.
Jaké pociťujete rozdíly před změnou
a po změně?
Zpočátku byla změna opravdu jen kosmetická. Ti samí lidé, stejná produkce,
stejné místo podnikání. Že je to jiné jsme
pociťovali pouze ve vedení firmy (já jako
jednatelka nové firmy a ředitel FOKUSu),
kdy jsme hodně řešili, které náklady jsou čí,
kdo co zajišťuje, kde je jaká odpovědnost.
Situaci jsme si brzy vyjasnili a usilovali
o absolutní nezávislost jak finanční, tak
organizační, což byla podle mne podmínka

požadavku na alespoň nějaký výkon. Stalo
se to více byznysem, méně sociální službou,
nalezli jsme takový správný balanc mezi
tím, že je potřeba být konkurenceschopní
a zároveň chceme dát šanci lidem, kteří by
se jinde těžko uplatnili. Administrativně
je to mnohem jednodušší. Naše účetnictví
není zatíženo aspekty účtování neziskových
organizací, které je kvůli vícezdrojovému
financování a různým dotačním omezením
přesložité. Rozhodování je výrazně jednodušší, protože chybný krok ve firmě již neovlivní poskytování služby lidem s duševním
onemocněním, mnohem lépe se řeší personální záležitosti, jsme mnohem pružnější
v rozhodování, investování atd. I nadále
jsme však silně propojeni ve vztahu k zaměstnancům/klientům. Pokud někoho hledáme na volné pozice, vždy jdeme napřed
do FOKUSu. Pokud za námi přijde FOKUS, že potřebuje někoho zaměstnat, vytvoříme mu místo, přestože je to více rehabilitace než práce v pravém slova smyslu.
Pokud má někdo ze zaměstnanců problém,
je napojen na klíčového pracovníka FOKUSu. Pokud má problém vedoucí provozu ve vztahu k zaměstnancům, má intervizní
a až terapeutickou podporu z FOKUSu.
Hodnotíte vyčlenění zpětně jako
správný krok? Je něco, co vás zaskočilo?
Byl to jednoznačně správný krok. Pokud
bychom to neudělali, dílny by přestaly fungovat a v Táboře by úplně zanikla možnost
pro zaměstnávání lidí s duševním onemocněním. V tuto chvíli u nás pracuje 20 lidí
s duševní nemocí. Tím, že se nám daří relativně dobře fungovat, ukazujeme na to, že
i s duševním onemocněním se dá pracovat,
být soběstačným a platným členem společnosti, dělat smysluplnou práci a po práci
smysluplně odpočívat a trávit volný čas. Je
to nejlepší forma destigmatizace a ukázka
jiným firmám, že to jde, i když to občas
trochu zaskřípe. Přemýšlím, co mě zaskočilo. Jsem zvyklá se věcmi dlouho netrápit.
Takže spíš napíšu, co mě příjemně překvapilo. Obrovské nasazení všech, snaha o to,
abychom fungovali dobře, týmová práce
a vzájemná tolerance mezi zaměstnanci
a vedoucími. Je na místě napsat, že nynější
podoba a výsledek firmy jsou jen a jen zásluhou lidí, kteří v ní pracují. Nepřestává
mě mile překvapovat podpora a zájem ze
strany zákazníků a veřejnosti, uznání, kterého se nám dostává nejen za dobré jídlo
a dobře posekanou trávu, ale také za to,
že vůbec něco takového jako zaměstnávání
lidí s jakýmkoliv hendikepem děláme.
Zdroj Lenka Malá,
České sociální podnikání

JAKÉ JE TO BÝT NA CHVÍLI STARÝ?

STRAKONICE / VOLYNĚ – V úterý 25. února
2020 dopoledne v prostorách Střední školy a Jazykové školy ve Volyni pořádalo Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s.,
pracoviště Strakonice prezentaci své činnosti
a ukázku gerontoobleku pro studenty třetího
ročníku studijního oboru Sociální činnosti. Devatenáct studentek si vyzkoušelo, jaké je to být 80-letý senior, s omezením pohybu, zraku, sluchu. Vyzkoušely
si, jak se špatně chodí, vstává, sedá, píše i jí, tedy jak se obtížně vykonávají běžné denní činnosti. Gerontooblek znesnadní pohyb, zhorší zrak a otupí
sluch. V gerontoobleku se budete cítit, jako by vám bylo přes osmdesát let.
Gerontooblek je pomůcka, která navozuje iluzi pokročilého stáří a nemoci. Simuluje život a běžné obtíže seniorů. Pochází ze Švýcarska a váží téměř
20 kilogramů. Skládá se z těžké vesty,
sady závaží na ruce i nohy. Fixaci kloubů včetně krku, brýlí a rukavic. Navo-

zují ztuhlost kloubů, dušnost, úbytek
svalové síly, snížení hmatové citlivosti, špatnou hybnost, nedoslýchavost
a zhoršené vidění (např. šedý a zelený
zákal).
Během dopoledne se vystřídalo
19 studentek. Nejvíce je překvapila tíha
a omezený pohyb a ztráta zraku. Studentky v obleku absolvovaly několik
úkolů. Projít se s chodítkem, vyjít a sejít
schody, vyplnit formulář, lehnout a vstát
z postele a poradit s pitím a jídlem. Někteří zvládli úkoly s většími i menšími
obtížemi. „Chtěli jsme, aby studentky
oboru, který bude mít nejblíže seniorům, získaly znalosti a pochopily jejich
individuální potřeby. Vcítit se lépe do
stavu seniora, že není „neohrabaný“ či
nešikovný, ale jednoduše nemůže.“
Nakonec jsme zhodnotili dopoledne
jako smysluplné a užitečné. Užila se
i spousta humorný situací. A to byl cíl,
hravou formou získat důležité znalosti a
zkušenosti. Věřím, že v příštím roce se
opět setkáme.
Jana Horvátová,
vedoucí pracoviště Strakonice

pomoc neziskovkám

Kam se obrátit
o radu, ale i o pomoc

Asociace nestátních neziskových
organizací Jihočeského kraje ve
spolupráci s Asociacemi Jihomoravského a Zlínského kraje realizuje
bezplatné právní, daňové, grantové
a účetní poradenství pro naše členy.
Funguje také projekt Poradenství
pro NNO, část bezplatná internetová poradna – poradna@annojmk.
cz (právní, daňové, grantové a účetní poradenství), jehož garantem je
Asociace nestátních neziskových
organizací Jihomoravského kraje za
podpory Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Partneři projektu jsou tři krajské střešní organizace
– Asociace nestátních neziskových
organizací Jihočeského, Jihomoravského a Zlínského kraje.
Více informací lze najít na webových stránkách http://www.annojmk.
cz/poradenství, kde je vše rozdělené
do oblastí:
1) PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
2) DAŇOVÉ PORADENSTVÍ
3) GRANTOVÉ PORADENSTVÍ
4) ÚČETNÍ PORADENSTVÍ
5) KNIHOVNIČKA DAŇOVÁ
Také lze využít bezplatné poradny Asociace nestátních neziskových organizací České republiky.
Také od roku 2016 funguje projekt
Poradenství pro nestátní neziskové organizace,
část bezplatná internetová poradna.
Svými dotazy i mj. pomůže lépe zacílit oblasti, kterým se poradna může
detailněji věnovat.
Své individuální otázky můžete
směrovat na info@anno-cr.cz
Také tady je poradna rozdělena
do čtyřech oblastí:
1) Právní poradna (právo a zákony)
2) Daňová poradna (finance a účetnictví)
3) Účetní poradna
4) Grantová poradna /granty
Navíc zde také najdete užitečné odkazy, které se mohou hodit při řešení
různých situacích.

snažíme se pomáhat všem neziskovkám v Jihočeském kraji, které o pomoc mají zájem
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Je každoroční tradiční

setkání pracovníků s dětmi a mládeží. Potkávají se tu pedagogové, vedoucí a instruktoři z malých i velkých organizací, dobrovolníci i profesionálové
z nejrůznějších oborů, které se zabývají
dětmi a dospívajícími. Ti všichni tu můžou načerpat inspiraci, zažít něco neobyčejného, najít nové přátele i porovnat
své názory a zkušenosti.
CVVZ je nepolitická, nezisková akce. Každý rok se mění její
místo konání i pořadatelský tým,
není vedena žádným stálým vrcholným orgánem a nemá právní
subjektivitu.

Jejím posláním

Chtěli bychom Vám představit vzdělávací akci pro lidi, kteří pracují
s dětmi a mládeží při volnočasových aktivitách. Celostátní vzájemná
výměna zkušeností (CVVZ) se koná každoročně v různých městech
České republiky, v letošním roce akce proběhne u nás v Českých Budějovicích o víkendu 13. až 15. listopadu 2020.
O CO JDE?
CVVZ je určena všem zájemcům starším 15 let. Účastní se jí členové Brontosaura, Junáka, České tábornické unie,
Pionýra, Dětské domy mládeže a dalších neziskových organizací věnujících
se volnému času dětem a mládeži.
Program akce je sestavený z několika tematických okruhů: psychologie,
pedagogika, organizace akcí, osobnostní rozvoj, příroda, ekologie, tábornictví, proběhnou i rukodělné a umělec- častní, na oplátku nabízejí organizátoké workshopy, pohybové aktivity atd. ři nižší účastnický poplatek. V případě
Přednášející jsou jak z řad účastníků, externích přednášejících se na odměně
tak z řad pozvaných profesionálů. Kaž- domlouváme individuálně.
dý účastník si volí program dle vlastníZAPOJ SE
ho výběru. Akce se každoročně účastní
CVVZ letos připravuje Jihočeská ob500 až 800 osob. Letos bude probíhat last České tábornické unie. Organizace
ve školách v centru Českých Budějovic. této akce vyžaduje spoustu dobrovolníVíce informací na webu www.cvvz.cz. ků, proto do jejich organizačního týmu
UKAŽ SVÉ ZKUŠENOSTI
rádi přijmou další nadšence, kteří jim
A OBOHAŤ PROGRAM
pomohou zajistit hladký průběh celé
Budeme velmi rádi, pokud o akci in- akce. V případě zájmu celého spolku
formujete vaše členy či kolegy. Přihla- nabízejí možnost zařadit se mezi partnešování na akci bude spuštěno v září. ry letošní akce - CVVZ 2020.
Kromě nabídky absolvování akce v roli
Barbora Kuklová,
běžného účastníka bychom vás rádi pocvvz2020@gmail.com
prosili o zvážení zapojení se do programu na CVVZ a uspořádání přednášky,
workshopu či dílny podle vašeho zaměření. Cílem je tradiční program akce
zpestřit místními přednášejícími, kteří
se akce pravidelně neúčastní. Standardní program trvá 90 minut a koná se ve
školní třídě. Pro specifičtější program
jsme po domluvě schopni zařídit i jiné
prostory. Lektorům, kteří se akce zú6

je vytvořit prostor, kde můžou pracovníci s dětmi a mládeží sdílet své
názory či společné problémy a jejich řešení. Přispívá k zastoupení tématu volnočasové výchovy v médiích a k jeho
otevření a představení veřejnosti.

Pomáhá

aktivním členům různých dětských
a mládežnických společenství nejen
v jejich činnosti, ale i při vzdělávání
a osobnostním růstu. Své cíle naplňuje
formou aktivního, zážitkového učení.
Dobrovolní lektoři z různých organizací
a oborů vedou přednášky, řízené diskuse, poznávací výpravy, rukodělné dílny
či bloky her a sportů. Každý účastník si
pak sestaví program podle svých zájmů.

Program seminářů

se vždy plní postupně, jak lektoři nabízejí své programy. Zejména lektoři
z řad účastníků často ponechávají nabídku programů až na konec léta nebo
začátek podzimu. To do značné míry
znevýhodňuje účastníky, kteří se přihlásili a svůj program naplnili co nejdříve
a již svojí volbu nechtějí či nemají čas
měnit. Proto se obracíme s prosbou na
všechny, kteří uvažují o možnosti lektorovat, aby své anotace vyplnili co
nejdříve a co nejpečlivěji, protože bez
tohoto zdroje je pořádání CVVZ obtížné až nemožné.. Prostě – co do CVVZ
vložíme, to z ní budeme mít – v tom je
ta VZÁJEMNOST.

Ceremoniály

a Óda na CVVZ – Úvodní a závěrečný ceremoniál jsou na CVVZ jediné dva
programy, kde mají organizátoři i účastníci příležitost být všichni spolu, prožít

tu VZÁJEMNOST a také jí tak trochu
ukázat navenek. To je moc důležité
v době, kdy výdaje a investice státu do
oblasti sportu mnohonásobně převyšují
výdaje na ostatní volnočasové aktivity
a pojem nezisková organizace je opakovaně dehonestován vrcholnými představiteli státu a přirovnáván k pračce na
peníze, dobrovolná práce má z hlediska
státu nulovou hodnotu. Proto například
loni v Náchodě se rozhodli úvodní ceremoniál realizovat na hlavním náchodském náměstí, kde byla možnost veřejnosti ukázat, že vedoucí pracující s dětmi a mládeží nejsou podivnou bandou
příživníků společnosti, ale naopak soudržnou skupinou slušných a odpovědných lidí, kterým záleží na budoucnosti
našeho světa. A to se určitě povedlo a
minimálně představitelé Náchoda a zvědaví kolemjdoucí byli naším ceremoniálem pozitivně osloveni.

Závěrečný ceremoniál

CVVZ je ojedinělá příležitost nejen
pro vzdělávání se a výměnu zkušeností, ale také pro zjišťování potřeb organizací pracujících s dětmi a mládeží
a navrhování vizí pro jejich další rozvoj. Alespoň tak nás to učil Jan Šimáně
- Galén(12) a další zakladatelé myšlenky
VVZ na počátku 90. let. Na vizích pracovala skupina lídrů v sekcích odborné
konference a panelové diskuse a závěrečný ceremoniál je prostor pro seznámení účastníků s jejich výstupy. Jsme
potěšeni, že většina byla ochotna opustit
hernu, čajovnu a bufety a přijít si závěry
poslechnout. Protože vedoucí dětí, kteří
jezdí na CVVZ, nejsou mašiny na hry či
encyklopedie znalostí. Vedoucí jsou pro
děti především morální, lidský příklad.
Vedoucí je člověk kriticky myslící,
v dobrém slova smyslu angažovaný, zajímající se. A za to vám děkujeme. Óda
na CVVZ byla pro vás poděkováním od
nás, za ten zájem, za jejich aktivitu.

Lektoři na CVVZkách

jsou současně účastníci, kteří jsou
ochotní sdílet své zkušenosti a znalosti s ostatními. To je bazální princip

CVVZ. Nedostávají za to odměnu, jen
platí o něco málo nižší účastnický poplatek. Nejsou vesměs proškolenými rétory ani zkušenými prezentátory. CVVZ
jim dává příležitost se takovými postupně stát. A tu stejnou příležitost má každý z účastníků.
Nadstandard je, když to rozpočet dovolí a organizátor má kontakty, pozvat
na CVVZ profesionální lektory a pedagogy, schopné špičkových lektorských
výkonů. Kolik takových je, záleží od
místních podmínek a každý organizátor
se snaží o to nejlepší.

Přihlašovací systém

(web http://cvvz.cz) zvaný Pavučina
je velmi složitá databáze, která se postupně vylepšuje, jak jednotliví organizátoři objevují její možnosti a mají
rozpočet na její úpravy (každá prostě
něco stojí). Pavučina má svoje mouchy
a limity a když v ní něco nejde, není to
proto, že by to organizátoři nechtěli.
Každá změna je tak trochu operace bez
umrtvení, oprava za chodu, bez možnosti odladit dopady. Můžeme se na Pavučinu zlobit, že něco neumí dokonale,
ale bez ní už bychom tak rozsáhlou akci
nedokázali udělat.

Březové lístky

na CVVZ prostě patří. Zakladatelé
myšlenky Březových lístků byli stejní lidé, jako zakladatelé VVZetek.
VVZetky byly vymyšleny mimo jiné
jako místo pro šíření vize Přátelství
rozrůzněných a Březových lístků, jako
metody oceňování. Je to dědictví, které dostaly CVVZky do vínku, spojení
pupeční šňůrou. Míru propagace Březových lístků volí každý pořadatel svobodně, ale vždy je, doufejme i nadále,
a bude vyšší.

Sledujte webovky...

http://www.facebook.com/cvvz.cz/
http://cvvz.cz/

Březové lístky
na jihu Čech
Nositelé Březových lístků
jsou dobrovolným, neoficiálním a volným
hnutím - společenstvím lidí,
kteří vytvářejí
dětem a mládeži podmínky, prostředí
a programy pro hezké a prospěšné trávení jejich mimoškolního času - schůzkami, hrami, výpravami, tábory, kroužky dovednosti. Pracují pro ně a s nimi
v nejrůznějších zájmových organizacích
- ve skautských, turistických, pionýrských a mnoha dalších družinách, oddílech a skupinách organizací, sdružených
v České radě dětí a mládeže, nebo často
působících jinde (např. spontánní organizátoři dětských táborů či hasičského
mládí). V nich plní své zákony, sliby
a programy. Při tom vyznávají a svým
svěřencům vštěpují a upevňují přesvědčení, že jedním z nejdůležitějších prvků
života je pevné, chápavé a tolerantní
přátelství.
Celkem je registrováno 8.774 nositelů
Březových lístků v České a Slovenské
republice.
V našem Jihočeském kraji je to pak
515 registrovaných nositelů Březových
lístků a nejvyšší byl udělen Jaroslavě
Vosátkové - babičce Jarce Hýlačce, a to
bronzový Březový lístek s podpisovou
hodnotou deset.
Čestných Březových lístků bylo celkem uděleno 101 a z toho v našem kraji
šest (101/6). Dále pak první stupeň - zelený BL 4.675/296, druhý - světle modrý BL 2.221/117, třetí - tmavě modrý
905/49, čtvrtý - žlutý 410/19, pátý - červený 221/13, šestý - karmínový 102/6,
sedmý - bílý 61/5, osmý - šedivý 28/3,
devátý - černý 18/0, desátý - bronzový
11/1, jedenáctý - stříbrný 8/0 a dvanáctý
- zlatý 13/0.
Pravidla najdete na https://www.brezovylistek.cz/1-udelovani-bl-pravidla
-udelovani.html
Stupně: https://www.brezovylistek.
cz/1-bl-a-jejich-udelovani-stupne-bl.
html
Pyramida: https://www.brezovylistek.cz/pyramida.html
Ambasador pro jižní Čechy, který
vám s Březovými lístky pomohou je Jiří
Riki Řeháček(8) z Tábora, e-mail: rehacek@live.com, mobil: +420 728 511 557
-riki-
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Ocenění společností přátelských k zaměstnávání osob 55+

JIHOČESKÝ KRAJ - Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., člen Asociace NNO Jihočeského kraje je jedním ze zaměstnavatelů, kteří si v pátek 28.února 2020 převzali ocenění za zaměstnávání osob 55+ v kategorii malých zaměstnavatelů do 49 pracovníků.
Do soutěže se zapojilo 20 společností, Emausy, ve druhé v kategorii od 50 do
které jsou přátelské zaměstnávání osob 249 pracovníků vyhrála firma Dansen
55+. Zástupci těchto společností převza- a třetí v kategorii nad 250 zaměstnanců
li z rukou paní hejtmanky Ivany Stráské byla vítězem Rohde & Schwarz z Vima náměstkyně ministryně práce a sociál- perka. Vítězové v jednotlivých kategoních věcí Kateřiny Štěpánkové diplom riích získali keramické vázy, diplom
– Ocenění pro společnost přátelskou za- a prostor k prezentaci v partnerských
městnávání osob 55+.
médiích v hodnotě 48 tisíc korun.
V kategorii do 49 pracovníků obsadilo
S projektem přišlo na zaměstnavatelprvní místo Centrum sociálních služeb ský trh Ministerstvo práce a sociálních

věcí v rámci své politiky Implementace
stárnutí na krajské úrovni a Jihočeská
společnost pro rozvoj lidských zdrojů
Společnost přátelská zaměstnávání lidí
55+.
Do soutěže Společnost přátelská zaměstnávání osob 55+ se mohli přihlásit
zaměstnavatelé z jihu Čech, kteří zohledňují zaměstnávání lidí ve věku 55
a více let.
A umožňují jim například flexibilní
pracovní dobu, postupný odchod do důchodu, změnu náplně práce dle potřeb
pracovníka 55+ , práci z domova, zvýšenou supervizi nebo zdravotní péči.
„Jsem osobně rád, že se do soutěže
přihlásily i naše neziskové organizace,
členové asociace. Právě síť jihočeských
center pro zdravotně postižené a seniory
je jednou z těch, která si takovéto ocenění zaslouží. Jsem rád, že právě naše
asociace byla jednou z hlavních partnerů této aktivity, a tak mě mrzí, že jsem se
vzhledem ke svému pracovnímu vytížení
nemohl osobně účastnit slavnostního vyhlášení. Dovolte mi, abych touto cestou
poblahopřál oceněným a přeji jim co
nejméně problémů k dosahování jejich
vizí..., vizí pro ostatní ve smyslu Přátelství rozrůzněných,“ řekl Jiří Riki Řeháček, předseda Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje.
Více o soutěži: https://www.jcpakt.cz/
oceneni-spolecnost-pratelska-zamest
Mgr. Hana Vlasáková, DiS.,
Ocenění přebírá Mgr. Hana Vlasáková, DiS., ředitelka Jihočeského centra
ředitelka JCZPS o.p.s.
zdravotně postižených a seniorů o.p.s., člen Asociace NNO Jihočeského kraje.

Přihlášení do soutěže

MALÁ SPOLEČNOST
* Centrum sociálních služeb Emausy
* INPRESS a.s.
* Jihočeské centrum pro zdravotně
postižené a seniory o. p. s.
STŘEDNÍ SPOLEČNOST
* Dansen a.s.
* BaK systémy s.r.o. 
* BYTES Tábor s.r.o.
* KORITENSKY a.s.
* Ledax o.p.s.
* Městská charita České Budějovice
* Rudolf Koller spol. s r.o.
* SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.
* Technické služby Tábor s.r.o.
* Teplárna Písek, a.s.
* TKP geo s.r.o.
VELKÁ SPOLEČNOST
* Rohde&Schwarz, závod Vimperk
* Adient Strakonice s.r.o.
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* ESSOX S.R.O.
* Jednota, spotřební družstvo
České Budějovice
* LEIFHEIT s.r.o.
* OTAVA, výrobní družstvo

Na úřadech práce je 52 tisíc
uchazečů starších 55 let

Zastupující
náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Kateřina
Štěpánková: „Osoby starší 55 let tvoří, bohužel, jednu
z hlavních skupin,
které hledají na trhu
práce uplatnění. Jejich zaměstnávání řeší řada firem u nás i v zahraničí.
Proto si velice vážím podobných aktivit,
jako je projekt Společnost přátelská zaměstnávání osob 55+, i všech, kteří se
do něj aktivně zapojují...“

Hejtmanka Ivana
Stráská: „Často se,
bohužel,
setkáváme
s tím, že jsou naši senioři přehlíženi. Přitom by ale tato společnost bez seniorů, jejich
zkušeností a práce nemohla fungovat. Považuji proto za velmi
dobrý krok, že oceňujeme firmy, které
s nimi dokážou pracovat a využít jejich
potenciál. Který jistě není malý. Všem
zúčastněným společnostem pak chci poděkovat za to, že je umějí zařadit do jednoho kolektivu s mladými a vytvářejí pro
ně takové podmínky, že u nich zůstávají
a jsou pro ně obohacením...“
Smyslem soutěže je vidět skrytý potenciál starších pracovníků. Právě oni
mají více zkušeností, pracovních i životních, jsou flexibilnější, protože mají
odrostlé děti, a chtějí se učit nové věci.

MASOPUST V DPS

NOVÉ HRADY - V úterý 25. února k nám přišli jako každý rok koledníci z dětské masopustní koledy. Jejich
vystoupení udělalo všem uživatelům
v novohradském Domě s pečovatelskou
službou velkou radost.
Mgr. Kateřina Sklářová,
vedoucí Pečovatelské služby Ledax
Trhové Sviny

LEDAX rozšiřuje Domácí zdravotní péči

JIHOČESKÝ KRAJ - Snahou Ledaxu je zajistit komplexní terénní péči tak,
aby mohl člověk zůstat co nejdéle v domácím prostředí. Od ledna 2020 poskytujeme domácí zdravotní péči v Jihočeském kraji kromě oblasti Trhosvinenska, Ledenicka a Borovanska také
na Kaplicku a Českokrumlovsku. Péči
musí doporučit lékař a může zahrnovat
výkony jako například odběry biologického materiálu, aplikaci injekcí, převazy ran nebo aktivní ošetřovatelskou
rehabilitaci po úrazu. Domácí zdravotní
péče je plně hrazena smluvními zdravotními pojišťovnami.
Jana Grillová

TY SE MNOU, JÁ S TEBOU

Fotoohlédnutí... 55+

DAČICE - Ve čtvrtek 13. února se uskutečnilo další mezigenerační setkání dětí
z mateřské školy a seniorů v Domě s pečovatelskou službou Dačice. Všichni si
společně zahráli společenské hry jako například Člověče nezlob se nebo Pexeso
a spoustu jiných, zajímavých stolních her.
Marie Cimbůrková, vedoucí Pečovatelské služby Ledax Dačice
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Připravujeme pomalu další cestu na Donbas. Zatím bez určeného
termínu i místa. Určitě znovu navštívíme Avdijivku, ostatní po dohodě s přáteli z Ukrajiny.
Prosíme o vaši podporu při získávání finančních prostředků na
dopravu humanitární pomoci.
Petr Oliva

Humanitární pomoc Ukrajině
/ Гуманітарна допомога Україні
Neziskovky.... jsme tady, a tak objasňujme...

Dokončení ze strany 1

Ty jsou zřizované církvemi a náboženskými společnostmi podle zákona
č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského
vyznání a postavení církví a náboženských společností, v platném znění; dříve Církevní právnické osoby, OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTi
podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech (nyní již
zrušeného; existující obecně prospěšné
společnosti však podle něj stále fungují), ÚSTAVY (podle § 402–418 NOZ)
a ŠKOLSKÉ PRÁVNICKÉ OSOBY,
registrované Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy a zahrnující ve
významné převaze také církevní školy.
Dále dělíme NNO na SERVISNÍ
NNO, které poskytují přímé služby svým
klientům, tedy přímo řeší veřejné problémy - sociální služby, zdravotnictví
a sociálního začleňování nebo v oblasti rozvojové spolupráce a humanitární
pomoci. Dále jsou to ADVOKAČNÍ
NNO bojují za práva vymezených sku10

pin či vybraných veřejných zájmů. Mají
významnou roli v ochraně menšinových
zájmů a veřejného zájmu, jako je ochrana zdraví, životního prostředí nebo práv
spotřebitelů. Jako třetí jsou tzv. FILANTROPICKÉ NNO podporují finančně
i hmotně veřejně prospěšné aktivity. Typicky se jedná o nadace a nadační fondy.
A neposlední jsou ZÁJMOVÉ NNO. Ty
jsou nejpočetnější skupinou neziskovek
v české občanské společnosti. Zaměřují
se na organizování zájmové činnosti buď
výhradně pro své členy, nebo s přesahem
do širší veřejnosti, kdy se jejich aktivity blíží službám poskytovaným určitým
skupinám. Typicky do této skupiny patří
NNO v oblasti sportu a kultury či tradiční venkovské zájmové spolky (například
Sokol, včelařské svazy, dobrovolní hasiči, apod.). Zájmové NNO jsou postaveny
výhradně na členském principu.
V České republice mají v souvislosti
s pojmem NGO největší publicitu ekologické organizace (například Greenpeace,
Hnutí Duha, Děti Země), občanskoprávní organizace (například česká pobočka

Amnesty International, Liga lidských
práv) a také organizace starající se o potřebné, mentálně postižené, seniory atd.
(např. Charita ČR, Diakonie ČCE, Naděje, JCZPS, Ledax, Mesada). Problematika existence, činnosti a financování
(fundraising) nestátních neziskových organizací (neziskového sektoru) je v České republice monitorována Informačním
centrem neziskových organizací (ICN),
o. p. s. Registrace nevládních neziskových organizací a státní dozor nad nimi
přísluší podle jejich typu státním orgánům, zejména příslušným ministerstvům
nebo rejstříkovým soudům.
V České republice je kolem 133 tisíc nestátních neziskových organizací,
z toho více jak 500 nadací, skoro dva
tisíce nadačních fondů, tři tisíce obecně
prospěšných společností, asi osm set zapsaných ústavů, přes čtyři tisíce církevních organizací, bezmála sto tisíc spolků
a více než šestadvacet tisíc pobočných
spolků. A pro zajímavost neziskové instituce tvoří dvouprocentní zaměstnanost
v České republice.
-red-

Z konference o paliativní a hospicové péči:

Na smrt nechceme být nikdo sám

Klub Aktiv nabízí

Českobudějovický Klub Aktiv pořádá mnoho akcí, například vycházky,
ČESKÉ BUDĚJOVICE – Smrt je součástí našeho života. A po dlouhých le- fotovycházky, přednášky, besedy, vzděale i cvičení pro dobrou kondici
tech, kdy se jakoby vytěsňovala, přišla doba, kdy zjišťujeme, že je tady a že lávání,
i mysl...
na ni nechceme být nikdo sám. Toto poznání, bohužel většině z nás, chvilku
trvalo. Hejtmanka Ivana Stráská to řekla na konferenci Paliativní a hospicová
péče v jižních Čechách, konané v úterý 18. února. Společně ji v Českých Budějovicích pořádaly Hospicová péče sv. Kleofáše a Jihočeský kraj.
covníky zdravotních a sociálních služeb
v kraji, kteří se problematikou paliativní
a hospicové péče zaobírají.
Vedoucí krajského odboru zdravotnictví Petr Studenovský pak připomněl,
že Jihočeský kraj má schválenu koncepci paliativní péče do roku 2023. „Její
snahou je komplexní řešení problematiky paliativní a hospicové péče v kraji
prostřednictvím stanovených priorit a z
Zdravotní cvičení s Hermínou
nich vyplývajících opatření. Mezi ně
České Budějovice - Akpatří i setkávání do této problematiky
tiv Klub pořádá v zrcadlovém sále Sozainteresovaných stran,“ uzavřel Studekolovny, Sokolský ostrov 1 pravidelné
Paliativní péče je poskytována paci- novský.
úterní cvičení s Hermínou Cimbálníentovi, který trpí nevyléčitelnou choroRadek Šíma, Jihočeský kraj
kovou, které poběží až do 16. června
bou v pokročilém stadiu. Jejím cílem je
2020.
zmírnit bolest a další tělesná a duševní
Cvičitelka Hermína Cimbálníkostrádání, zachovat pacientovu důstojvá nabízí cvičení, kterým předcházíte
tuhnutí svalů v oblasti zad, bolestem
nost a poskytnout podporu jeho blízpáteře a kloubů. Zlepšíte svou pohyblikým. Ivana Stráská připomněla, že kraj
vost a celkovou fyzickou kondici.
podporuje domácí hospicovou péči a že
Cvičení je vhodné pro všechny, kteří
jeden z prvních kamenných hospiců
chtějí
začít pravidelně cvičit.
vznikl právě na jihu Čech.
S sebou si vezměte ručník nebo deku
„Zároveň jsme jedním z prvních krana podložku a menší měkký míč. Podjů, které mají i koncepci paliativní péče.
ložky a velké gymnastické míče jsou
A jsem za to velice ráda. Všichni byv tělocvičně k dispozici. Cvičení bude
chom si přáli zemřít doma, ale mnoho
doprovázet odpočinková hudba. Při
lidí umírá v nemocnicích. Proto jsme
platbě na celý měsíc předem je cena za
i nemocnice zařadili do konceptu palikaždou hodinu cvičení 40 Kč.
Rezervujte své místo na cvičení. Po
ativní péče, protože i tam si člověk zanaplnění kapacity tělocvičny bude přislouží, aby umíral důstojně,“ uvedla
hlašování ukončeno. Přihlášky: https://
hejtmanka.
tinyurl.com/wbpjt6k
Paliativní péče nepatří jen do hospiců, domovů nebo nemocnic
Ředitelka Hospicová péče sv. Kleofáše Irena Kalná míní, že paliativní péče
nepatří jen do hospiců, domovů nebo
České Budějovice - Aktiv
nemocnic. „Patří všude, protože všude
Klub
pořádá v zrcadlovém sále Sokolidé stárnou a umírají,“ sdělila s tím, že
lovny pravidelné úterní od 10 do 11 hokonference byla uspořádána pro pradin cvičení až do 16. června 2020 tento-

Kondiční cvičení s Irenou

krát s Irenou Mikeskovou.
Lektorka Irena Mikesková nabízí všestranné, jednoduché a příjemné
cvičení, vedoucí ke zvýšení psychické
odolnosti, protažení a posílení svalů,
zlepšení celkové rovnováhy a schopnosti koncentrace s prvky z Pilates, Tai
chi...apod.
Moderní tréninkový systém založený na přirozeném pohybu bez doskoků
a zatížení kloubů.
Podmínky jsou jako v předcházejícím
cvičení.
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