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O naší Sametové revoluci trochu jinak

Oslavy a připomenutí 30 let od pádu komunismu máme za sebou. Je pravda. Že jsme o hodně dál než v roce 1989. Přesto jsou rezervy v životní úrovni,
platech i politické kultuře. Je až zrůdné, že je velký počet pamětníků, kteří si
myslí, že režim před rokem 1989 byl lepší, než ten současný. Mnoho lidí se považuje za oběti listopadu 89, protože očekávání roku 1989 se nenaplnila.
Vezměme třeba oficiální oslavu stát- se vykládají stále stejně. Nikdo se neponího svátku. Ten je vlastně oslavou na- zastavuje nad tím, že v okolních zemích
rozenin současného prezidenta. Na ni padaly socialistické režimy jako domijsou zváni pouze ti, kteří jsou hlavě stá- no. Informace jsou často povrchní a jedtu nakloněni, podle osobních sympatií nostranné, nejdou do hloubky. Zapomíči antipatií.
ná se, že ve skutečnosti Československo
Největší ztrátu od roku 89 není na poli bylo „sovětskou kolonií!“. To otevřeně
svobody, nýbrž v postavení českého přiznal v roce 1990 i Gustáv Husák.
národa. Rozloučili jsme se se Slováky, A nemohlo to být jinak. Na základě
nikdo se nikoho neptal, a zapouzdřili se tajných dohod Spojenců po 2. světové
do naší malé kotliny. Přitom rok 1989 válce (Velké Británie, USA a Sovětskébyl velkou příležitostí otevřít se Evropě ho svazu) byl prostor východní Evroi světu. Podle Jana Šolty, uznávaného py věnován Stalinovi, a tak se tady nic
ekonomického historika, byl náš listo- neudálo bez vůle a požehnání Sovětů.
pad 1989 a pád socialismu ve východ- Zapomíná se, že náš listopad nebyl jením bloku důsledkem předem připravo- nom vyvrcholením nespokojenosti mas
vané velké Petrestrojky v režii Sovětů obyvatelstva v celé východní Evropě,
a informace o událostech listopadu ale také nedílnou součástí tzv. globální
1989 v českých médiích nejsou opět ob- perestrojky, způsobu, kterým Sovětský
jektivní, ani pravdivé. Výklad listopadu svaz rychle řešil své problémy.
1989 je sterilní a už se nemění. Události
Pokračování na straně 6

zamyšlení

Trochu pozornosti...

Myslel jsem, že politici, ale i někteří novináři jsou chytřejší a hlavně lidštější. Jejich úvahy posledních let svědčí
o tom, že mezi ně nepatří.
Neustále „krmíme“ kolem dvě stě padesát tisíc
lenochů, kteří odmítají
pracovat. Živíme je. Platíme také velké vyžírky
politických stran a jakoby
nadací. Důchody se de
facto nezvyšují, ale udržují. Zrychlilo se tempo
zdražování všeho možného i nemožného. Drazí, hodně drazí, politici zvyšte věk důchodu na
sedmdesát, osmdesát nebo raději na devadesát
let a nebude se muset vyplácet důchod už vůbec
nikomu. Už těch zcestných keců začínám mít
opravdu plné zuby. Stále se „žvatlá“ o tom,
že parazity jsou neziskovky, ale v mnohých by
žádný státní úředník nebo politik za takovou
mzdu a pracovní náplň a nasazení nepracoval. Kde je ta naše spravedlnost demokracie?
Stále se měří dvojím metrem. Příkladem jsou
sociální služby, dětské a mládežnické kluby,
spolky a sportovní oddíly (nemluvím o profesionálech), které jsou nedoceněné a většina z nás
to dělá jako dobrovolníci bez odměn nebo nějakého platu. Ostatní pracují za tzv. minimální
mzdu nebo o něco vyšší odměnu. Většina z nás
jsou nadšenci, kteří se neumí pohybovat v nadstandardní dotační politice.
Doba je značně neutěšená. Ale ke konci roku bychom měli být v pohodě, přát si to
nejlepší, lidi by na sebe měli být hodnější,
vstřícnější… ale opak je pravdou. Stačí si sem
tam pustit jednání našeho parlamentu. Prostě
a jednoduše – my z neziskovek jsme pro ně stoprocentní nepřátelé, protože chceme budovat
občanskou společnost na principech odpovědnosti, osobního příkladu, slušnosti, vzájemné
solidarity, pravdy a lásky…, a to se právě těch
výše zmíněným hodně nelíbí a nejraději by
všechno sami řídili se svými souputníky. Nejraději by zrušily všechny neziskovky, kromě
těch, které si sami vyrobili jako trafiky a jsou
spíše příspěvkovými organizacemi, s garancí
finanční a hmotné podpory státní správy a jejich podvěsů.
Přesto věřím, že bude líp, protože my se,
snad, tak lehko nedáme a nenecháme si všechno líbit. Následné roky jsou zase volební, a tak
se vzpamatujme a konečně ti šikovní se do nich
zapojte, protože jinak se nic nezmění.
Jiří Riki Řeháček

První charitativní kiosky míří do Česka

Skoro každý z nás poslal nějakou tu darovací SMS nebo DMS, odnáší slušnější oblečení do speciálních kontejnerů, přispívá pro různé charity nebo
koupil darovací certifikát pro školy nebo lidi v Africe nebo jinde. My Češi
sice hodně pindáme, jsme s mnohými věcmi nespokojení, ale když dojde na
tzv. „lámání chleba“, tak máme nejen svá srdce, ale i peněženky otevřené. Ale
i proces darování se zase zrychluje a zdokonaluje. Dnes můžeme uhradit dobročinný příspěvek pomocí bezkontaktní platební karty nebo chytrého telefonu, a to tentokrát samoobslužně a ve veřejném prostoru. Od září fungují na
českém a slovenském trhu první charitativní kiosky.
Výhodou je, že ke kiosku není potřeba žádnou obsluha a darovací částka je
Charitativní kiosek aneb Dárcovský pevně daná. Kiosek lze umístit kamkoplatební terminál umožňuje individu- liv do prostoru. Navíc se v něm nehroálním dárcům bezpečným způsobem madí žádné peníze, a tak je pro zloděje
podpořit neziskové projekty. Tyhle ter- bezcenný. Dárce přiloží ke čtečce bezminály jsou malé a hlavně přenosné. kontaktní kartu nebo mobil a přednastaUž byly využívány při stáncích během vená částka se automaticky odešle na
konání různých akcí nebo v kancelářích příslušný účet.
jednotlivých neziskovek.

Bezobslužný dar

Pět kiosků v Česku

Pět kiosků se už umístilo v Česku
a dalších pět putuje na Slovensko, kde
budou instalovány nejpozději do konce
letošního roku. Zařízení následně bude
nabízeno vytypovaným neziskovkám,
nadačním fondům, školským zařízením nebo třeba církevním institucím.
Budou se umisťovat na frekventovaná
místa, například do obchodních center,
muzeí, na různá veřejná shromáždění,
například na letiště nebo nádražích, kde
se lidé „zbavují“ místní měny. Dále
u kostelů nebo na jiná veřejně přístupná
místa.

Kiosek je mobilní

Charitativní kiosek v katedrále sv.
Víta v Praze. Foto: Charitativni kiosky

Fantastické je, že kiosek nepotřebuje pevné připojení k internetu, lze ho
umístit kdekoliv. Stačí mu běžná zásuv-

ka na 220 V a baterie v zařízení na jedno nabití vydrží skoro týden. Kiosek je
vybaven LCD displejem a ukazuje dárci
po celou dobu transakce, na co přispívá. Za provedený finanční dar zařízení
na konci také poděkuje a vydá daňový
doklad online přes příslušný webový
portál. Organizátoři tvrdí, že si ho bude
moci charitativní organizace nebo firma
koupit a využívat ho pro své projekty
(Nevím, protože cena začíná na 90 000
Kč bez DPH).

Věříme, že se uplatní

Uvidíme, zda se tato forma uchytí.
Ale asi ano, protože platby kreditními
kartami v Česku prudce rostou. Loni to
bylo kolem miliardy transakcí kartami
u obchodníků. Tohle zavádění charitativních kiosků vlastně reaguje na oblibu
lidí platit i darovat bezhotovostně.
A nevýhoda kiosků je asi jedna. Kiosek nebo jakýkoliv terminál úsměv, povídání a vztah nikdy nenahradí.
redakce, Zdroj Kateřina Čížková,
Nadace Neziskovky.cz

Naše LOGO a členství

Už několikrát jsme si všimli, 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-

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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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@icmtabor.cz nebo na telefonu +420 728 511 557.
Redakce

Osobnost neziskového sektoru 2019

Za Jihočeský kraj z velké pleády
neziskovek jsme přijali nominaci do
ankety Osobnost neziskového sektoru
2019 od Klubu Aktiv, a to pro našeho
PaedDr. Františka Batystu (56 let) .
Navrhovatelem je Seniorský spolek
Klub Aktiv, z.s.

František Batysta

ve zkratce:
* Je zakladatelem spolku, lídrem
a hlavním tvůrcem koncepce činnosti
spolku, která přesahuje hranice Jihočeského kraje
* Je lektor kurzů pro seniory...
* S politickými stranami a s představiteli municipalit, s vedoucími pracovníky
jednotlivých organizací, s řediteli škol,
muzeí, knihoven, s manažery společností se snaží vyjednávat podmínky pro
zvyšování kvality života osaměle žijících starších občanů. Podporuje spolupráci seniorských organizací a vyhledává a realizuje synergické mezigenerační
aktivity.
* Je filantrop, pedagog a téměř veškerý svůj volný čas, včetně víkendů
a svátků, věnuje práci ve spolku, kterou
mnohdy i financuje.

František Batysta je „celoživotním
dobrovolníkem“. Než se začal věnovat seniorům,
pracoval zdarma pro jiné občanské sdružení. Silné
sociální cítění je jeho devizou, kterou dobře uplatňuje ve vztahu ke starším lidem. Dovede si získat důvěru spolupracovníků, umí jim naslouchat. Aktivní
život seniorů, jejich celoživotní učení a politika stárnutí populace se staly jeho hlavní dobrovolnickou
činností v posledních 14 letech od doby, kdy začal
vyučovat na Jihočeské univerzitě jako odborný asistent. Na Vysoké škole evropských a regionálních studií v Č. Budějovicích založil v roce 2011 občanské
sdružení „Akademický klub třetího věku, o.s.“, dnes
transformované na spolek Klub Aktiv, z.s. Původně vzdělávací spolek postupně rozšířil svoji činnost
o další volnočasové aktivity. Dnes se spolek profiluje jako neregistrovaný poskytovatel sociálně aktivizačních služeb pro seniory a největší neuniverzitní
vzdělavatel seniorů v jihočeském regionu. V roce
2019 má 560 registrovaných členů a všech aktivit pro
veřejnost se již zúčastnilo více jak 4000 účastníků.
Nejde však o poměřování počtu seniorů nebo akti-

vit spolku, ale o funkční provázaný model nabídky
aktivit, který plně reflektuje oficiální politiky MPSV
„Strategie pozitivního stárnutí“. František Batysta
společně s radou spolku a dalšími dobrovolníky formuluje a sám aktivně realizuje inovátorskou koncepci vycházející ze zahraničních zkušeností Akademie
třetího věku, kterým je vytváření podmínek pro osobní rozvoj a seberealizaci všech seniorů, rozvoj mezigenerační komunikace a podpora rodinné soudržnosti. Koncepce, která naplňuje potřebu seniorů být
aktivními i ve vyšším věku, zapojuje je do projektů
a rozvíjí mezigenerační vzájemnou pomoc a dialog.
František ve spolku pracuje jako dobrovolník
a sám vede dalších 15 dobrovolníků, kteří jsou garanti jednotlivých zájmových seniorských komunit
jako je Pěvecký sbor „Zpívání pro radost“, taneční
Country soubor, Filmový klub Aktiv, Fotoklub, Pétanque klub, Tvořivé dílny, Turistický a Cyklistický
klub, zdravotní cvičení a další. František je hlavním organizátorem vzdělávacích kurzů, Univerzity
třetího věku, Kulturní, Telekomunikační, Mediální
akademie, Akademie zdraví a dalších. Podílí se na
organizaci poznávacích zájezdů a exkurzí, Sportovních her seniorů Jihočeského kraje a dalších soutěží.
V Kulturním domě Slavie spolek provozuje vlastní
počítačovou učebnu, kterou rovněž jako hlavní ICT
lektor udržuje v provozu František. Všechny vzdělávací, kulturní, sportovní a volnočasové akce pořádá
spolek pro veřejnost. František Batysta stojí za vším,
čeho členové spolku dosáhli. Bylo to vítězství v celorepublikové plavecké soutěži seniorů „Přeplavme
svůj La Manche“ v letech 2017, 2018 a 2019. V roce
2016 byl spolek vyhodnocen Radou vlády pro seniory jako 3. nejlepší seniorský spolek v ČR. V roce
2017 získal od Nadace charty 77/Konto bariéry titul
nejlepší seniorský spolek v ČR.
Klub Aktiv je neziskovou organizací, která je
závislá na finanční podpoře z dotačních programů.
I tato administrativní část činnosti je Františkovou
„parketou“. Se střídavým úspěchem podává žádosti o dotace na Město České Budějovice, na Krajský
úřad Jihočeského kraje a využívá i další příležitosti
nadací a společensky odpovědných firem. Politikům
na všech úrovních neúnavně vysvětluje společenský
význam aktivizace seniorů jako prevenci předcházení nemocem ve stáří a ekonomický přínos této činnosti pro celou společnost. Jeho velkou snahou je
propojovat seniorské organizace a hledat synergické
efekty spolupráce. Proto se na jeho návrh stal spolek
členem ANNO JČK z.s. a hned v prvním roce navázal skvělou spolupráci s dalšími organizacemi v kraji, za všechny můžeme uvést Jihočeské centrum pro
zdravotně postižené a seniory, o.p.s. Spolek je dále
členem platformy Senzačních seniorů Nadace Charty
77/Konto bariery, spolupracuje s dalšími seniorskými organizacemi Senioři ČR a s Radou seniorů ČR.
Kromě placené funkce člena Sociální komise Rady
města Č. Budějovice, František veškerou činnost pro
seniory nejen ve spolku realizuje jako dobrovolník
a této práci věnuje veškerý svůj volný čas. Jeho altruismus je obdivuhodný a jeho postoje a jednání ve
prospěch českobudějovických seniorů jsou ojedinělé. Jeho hlavním cílem a snahou je implementovat
koncepci celoživotního učení pro starší občany, jako
jednu z nezbytných podmínek pro překonání digitální propasti a legislativně ukotvit finanční zdroje
pro koncepci preventivních aktivit, které seniorům
umožní co možná nejdelší samostatnost a nezávislost
na pomoci a využívání sociálních služeb. V tomto ohledu velmi často naráží na nepochopení kompetentních osob a výsledky jeho práce se dostavují
pomalu. Jedná se však o množství jednání, dopisů
a SWOT analýz, kterými se jen velmi zvolna posouvá kupředu.

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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NÁCHOD - Celostátní velká výměna zkušeností (CVVZ) je největší setkání
dobrovolníků, pracujících ve volném čase s dětmi a mládeží. Hlavní programy
se konaly ve dnech 15. až 17. listopadu v Základní škole Komenského, v Jiráskově gymnáziu. Lektoři sdílí své zkušenosti a na 700 účastníků z nejrůznějších organizací z celé republiky i zahraničí si sestavují vlastní program. Bylo
připraveno přes 200 programů, dále deskové hry, čajovna, kavárna, bufet....
Prostě pohoda a o účastníky se staralo více než 150 lidiček z organizačního štábu. Bylo je všude vidět a vždy poradili, pomohli. Byla to nádherná atmosféra,
a my, co jsme sem dorazili jsme byli rádi, že se takovéto akce můžeme účastnit.
A nyní heslovitě:
* První Velká výměna zkušeností byla
už v roce 1979 (v ilegalitě), a to byla
v Květné, následovala v Rokycanech,
Pochni, Ostravě, Českém Brodě, Karviné, Praze..., ale v jižních Čechách nebyla. Legální pak už byly v Boskovicích
a Bratislavě.
* Náčelníkem CVVZ 2019 byla Lída
Pohanková - Kolčava (11) (pozn. red. její
maminka je Jaroslava Vosátková(10), vel- varu Primátor, nechyběly ani procházky
ká turistka z Tábora).
s Danny Smiřickým Náchodem. Dále tu
* CVVZ je místem, kde se jednou bylo představení Jaroslava Duška O rovročně dobrovolně setkávají vedoucí pů- nováze, dva třídílné programy Syndrom
sobící v malých i velkých organizacích, ADHD a Cesty spolu - Už vím, proč
spolcích a klubech a v duchu Galénova se tak chová, právnické a ekonomické
„Přátelství rozrůzněných“ porovnáva- poradny, ale také několik certifikovají své názory a zkušenosti. Více je na ných akreditovaných programů MŠMT,
http://www.cvvz.cz
Morální bludiště, Grilování kandidátů
* První CVVZ se uskutečnila v Brně příštích CVVZ, Tvorba táborové vlajky
roku 1992, pak následovala ostatní, technikou pointilismu, Pletení z papíru,
a to V Karviné (1993), Náchodě (1994, Lukostřelba, Piš a tvoř, Papírové mode1995, 2019), Třebíči (1996, 2005, 2013), ly, práce s médii - Tvorba malého časoKladně (1997), Brně (1992, 1998, 2003, pisu, Jak psát tiskovou zprávu nebo My
2014), Mostu (1999), Českých Budě- a místní média, První pomoc, Quo vadid
jovicích (2000, 2004 a bude 2020), nebo Výsadek.
Olomouci (2001), Praze (2002), Ostravě
(2006), Jihlavě - Třešti (2007), Přerově
(2008), Plzni (2009), Chrudimi (2010,
2015), Hradci Králové (2011), Šumperku (2012, 2017), Jihlava (2016), Hlinsku
(2018).

* CVVZ 2019 také měla svou hymnu.
* Zahajovací ceremoniál se uskutečnil
na Masarykově náměstí a závěrečná ve
sportovní hale vedle plaveckého stadionu. Oba byly velkolepé a plné nápadu
a navíc měly rychlý spád.
„Účastníci se na zahajovací ceremo* Na letošní CVVZ bylo přes 200 proniál
sešli, aby společně zahájili letošní
gramů, ale i různé exkurze, například
CVVZku...
Všichni byli rozděleni do
do Náchodského zámečku nebo Pivo4

Lída Pohanková - Kolčava, náčelnice letošního setkání v Náchodě.
čtyř skupin, které byly vybavené světélky. Každá skupina zaujala místo v jednom rohu náměstí a společně se vydaly
do středu v rytmu mantry CVVZky My
máme své sítě. Součástí ceremoniálu
bylo stínové divadlo..,“ řekla šéfredaktorka Náchodského vlákna Monika Vodová - Mončiči. A názory ostatních?
„Ohromná atmosféra, bylo to hrozně
hluboký.“ nebo „Dávám deset z deseti.“
či „Mělo to skvělý nápad a skvělé provedení, akorát se s těma světýlky mohlo
dělat něco víc.“

* Letos bylo možné si objednat, kromě dvou variant, také vegetariánské
jídlo. Jídlo bylo výborné a v jídelnách
to mělo spád a netvořily se žádné velké
fronty.
* Vyšly čtyři čísla Náchodského vlákna. Děvčata v redakci se měla co ohánět. Vše dělaly poprvé, a tak toho měly
doslova „plné brejle“, ale výsledek byl
fajn.

matuji si - málo spánku a spoustu nových informací...
- V roce 2007 v Třešti. Bylo nás tak asi
1200 a bylo to super.

* Na stánku Březového lístku bylo
stále živo. Tady si zájemci nejen kupovali pro své kamarády Březové lístky,
podepisovali Udělovací listy a bylo stále
hodně účastníků, kteří o ně měli zájem
a chtěli vědět pravidla udělování a vše
kolem toho.
* „Přiznávám, že nejsem fandou jakýchkoliv deskových nebo karetních
her, ale neodolal jsem a s kamarády
jsme si vyzkoušeli jednu, pro děti od tří
let (o pocitech) a mohu říci, že nás doslova uchvátila,“ sdělil hodně prošedlý
a hodně pamatující skaut Bílý Riki(8)
z Tábora.
* Zástupci ČTU..., organizátoři příští
CVVZ 2020 byli všude vidět. Měli už
svá trika, stánek a stále komunikovali
nejen s organizátory, ale hlavně s návštěvníky, protože chtějí, aby už třetí
CVVZ v Českých Budějovicích byla co
nejlepší.
* Letos se účastnilo 573 stálých účastníků, 100 lektorů, 13 VIP a pořadatelů
bylo přesně 161. Jinými slovy registrovaných účastníků bylo přesně 686
a s organizátory plných 847 lidiček,
kteří se aktivně zapojili do CVVZ 2019
(nepočítaje hosty jako byli učitelé a žáci
ZUŠ, pedagogický sbor gymnázia a základní školy nebo zástupců města....).
Další CVVZ bude v Českých Budějocvicích, a tak z Náchoda je vzdálená
(bez objížděk) asi 290 kilometrů.
Nejpočetnější organizace byla ČTU
(48x), nejpočetnější město Praha (56x)
Nejstarší účastník má 83 let, průměrný
věk byl 27,1 roků, Nejfrekventovanější
dívčí jméno byla Jana (21x) a chlapecké
Jan (29x). Nejvyšší nositelé na letošní
CVVZ byli Bobřice a Nemo (12), Kolčava (11), Tatanka a Oliška (10).
* Podpisová síla Březových lístků
byla 667.
* Otázečky redakce NV:

Kde nejraději trávíte volný čas na
CVVZ?
- V čajovně, protože tam mají čaj
a voní to tam...
- V kantýně, sem tam si skočím na záchod, ale tam jsem nejraději sama.
- Já mám teďka po dlouhé době pauzu,
takže vůbec nevím.
- Nejraději asi s různými lidmi, kteří
potřebují poradit, baví mě to jim říkat,
kde co je...
- To je otázka, v bufetu a Janinkou
u čaje...

Kdy jste byli poprvé na CVVZ
a jaký jste z toho měli dojem?
* Poprvé jsem byla na CVVZ loni,
v roce 2018 v Hlinsku, a můj nejsilnější
zážitek byl maskování zranění.
* Bylo to v roce 1995 na CVVZ tady
v Náchodě a stojí to za to, jezdíme dodnes...
- Jsem na CVVZ poprvé a přijde mi to
velice pozitivní. Věděl jsem do čeho jdu.
Hrozně se mi líbí čajovna a deskovky.
Vůbec jsem nevěděl, že něco takového
tady funguje. A těším se na noční hru...
- Jsem poprvé a asi dobrý. Můj dojem
je, že sebeobrana bolí...
- Byla to CVVZ 2010 v Chrudimi. Poprvé jsem tam potkala svého muže.
- Poprvé v roce 1995 v Náchodě na
Plhově. Bylo to pro mě dobrodružství,
bylo mi 14 let a byla jsem poprvé sama
přes noc v cizím městě...
- Bylo to v roce 2015 v Chrudimi a pa-

snažíme se pomáhat všem neziskovkám v Jihočeském kraji, které o pomoc mají zájem
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Quo Vadis se jmenovalo jedno z posledních sobotních pracovních setkání.
Právě tady se hodnotí končící CVVZ
a plánují se vylepšení té následující,
předávají se zkušenosti apod. A co bylo
zajímavé letos? Až podezřele se usmívající hlavní pořadatelé... Organizátoři, sice nevyspalí, unavení „frčeli“ na
ohromné vlně pozitivní energie. A měli
proč, protože na jejich hlavy se od přítomných linula chvála za propagaci,
některé zajímavé detaily a neskutečné
množství mravenečků. Navíc navrhlo
Ódu na CVVZ jako univerzální hymnu
CVVZ. Starý štáb upozornil na některá
úskalí, která zjistil při praktické části
organizace. Otázkou bylo i zachování
tištěných zpravodajů - účastníci je chtějí, ale mnohdy se zbytečně dělá velký
náklad, a tak i tady by se mohlo ušetřit...
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Nikdo si nic nenechával pro sebe, protože všem jde o to, aby i příští CVVZ
byly co nejlepší a bezproblémové.
Už nyní se připravuje v Českých Budějovicích CVVZ 2020.
-red-, foto a podklady CVVZ 2019

O naší Sametové revoluci trochu jinak

Dokončení ze strany 1
Prostě se potřeboval svých kolonií
a RVHP zbavit. Sovětský svaz technologicky zaostal, že dokonce jeho vojenské složky se Západem nemají šanci
obstát. Technika byla zastaralá, nemoderní… Jejich cílem bylo vystavět nový
model ekonomické spolupráce v Evropě
a modernizace Sovětského svazu. Plán
počítal i se sjednocením Německa, které mělo v Evropě poté začít hrát klíčovou roli i ve spolupráci se SSSR. Mělo
vlastně dojít k vytvoření báze spolupráce mezi Německem a SSSR jako dvou
největších evropských národů. Role
RVHP by se tím postupně začala snižovat.
Pád byl načasovaný a synchronizovaný. Samotný pád československého
režimu byl plně v souladu se sovětskými zájmy. Vyřešilo to sovětské obavy
z možného násilného zásahu ozbrojených složek státu. Sověti po 17. listopadu dokonce tlačili na urychlení a prohloubení změn u nás, slibovali podporu
a uznání budoucí demokraticky zvolené
vládě.
A tak dnešní hrátky dnešních rádoby
vládnoucích je dost směšné na sovětské šachovnici. Sovětský svaz se zbavil svých satelitů, začal si řešit vlastní
problémy, Německo je jednotné (nyní

my jsme opět jeho kolonií), potlačování občanské společnosti se také daří a ty
některé drobky jako možnost vycestovat, možnost pracovat a nepracovat, říkat si a psát skoro co chceme (pozor ne
vždy)…. Ale jak je trefné arabské přísloví: „Psi štěkají a karavana jede dál.“
Záleží jen na nás, zda v naší českomoravsko-slezské kotlině dostaneme
rozum a konečně se rozhodneme ve
svém malém státě si dělat to, aby to bylo
opravdu výhodné pro většinu a ne pár
vyvolených. Posílíme občanskou společnost a budeme budovat skutečnou
demokracii a ne vylepšenou perestrojku.
Omlouvám se všem, ale musel jsem to
ventilovat, protože mě mrzí, že se sami
mnohdy opíjíme sametem, jak jsme revoluční, beránci, že jsme si sami všechno vyřešili, ale že jsme právě na to podstatné zapomněli, už mnohdy nevidíme.
Opět si nás zase někteří vodí jako slepé
stádo, a to mě hodně mrzí, štve. Pokud
se každý nás tím zamyslí, tak přijde na
mnoho příkladů, které není potřeba vyjmenovávat, protože by se pak moje povzdechnutí stalo politickým blábolem,
a to nechci.
Jiří Riki Řeháček
Pokud to někdo dočetl až sem, ať mi to na
annojck@seznam.cz napíše a já mu pošlu jeden
z mých kreslených vtipů

Vzpomínky na Sametovou revoluci

Sociálně
aktivizační
služba pro osoby se zdravotním postižením. Posláním
sociálně aktivizační služby je podněcovat člověka k činorodosti v různých jím
vybraných oblastech jeho života, a tím
přispět k jeho sociálnímu začlenění,
které odpovídá představě člověka o běžném životě.
Cílem služby je posílení soběstačnosti a nezávislosti uživatele v běžném životě; udržování a rozvíjení dovedností,
schopností a vědomostí a uživatel služby je činorodý (bez služby) – poskytování služby není cíl, ale fáze jeho činorodosti
Více zde: https://konicekcb.webnode.
cz/…/socialne-aktivizacni-sluzba/… -fb-

„Když jsem stál 17. listopadu na Národní třídě jen metr od policejního kordonu,
má jediná starost byla o naexponované filmy z Albertova, Vyšehradu a Národní
třídy. Z počínajícího policejního sevření se mi naštěstí podařilo dostat. Běžel jsem
uschovat filmy do redakce Mladého světa, kde jsem v té době pracoval, a za zády
jsem slyšel zoufalý řev těch, kteří byli uvězněni mezi dvěma kordony a mohli ven
už jen za cenu rány obuškem. Později jsem se na Národní třídu vrátil. Našel jsem
tam poházené boty a svršky, které tiše napovídaly o síle brutality. Už večer, díky
vysílání Hlasu Ameriky, však bylo jasno. To už nikdo nezastaví. Pohár přetekl,“
vzpomíná Jan Šilpoch, nyní fotograf Nadace Charty 77 a jejích projektů Konto
Bariéry a SenSen.

Budoucí zdravotní sestřičky si vyzkoušely jaké je to být starý

TÁBOR - V polovině října se o tom - Jaké je to být najednou starý - přesvědčili žáci Střední zdravotnické školy v Táboře.
„Naše pracovnice Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory navštívily táborskou zdravotnickou školu. Pomocí
gerontoobleku studenti si sami vyzkoušeli běžné obtíže seniorů. Tento speciální oblek zahrnuje závaží na ruce a nohy, těžkou
vestu, boty zhoršující rovnováhu, brýle pro zhoršení zraku, sluchátka zhoršující sluch, fixaci kloubu včetně krku a rukavice
zhoršující jemné motoriky. Praktická ukázka proběhla ve dvou třídách třetího ročníku a gerontoobleky si vyzkoušelo šestnáct
studentů a studentek,“ řekla Ing. Michaela Spálenková, DiS., vedoucí pracoviště JCZSP v Táboře. „Byl to zvláštní pocit chodit se závažím, bolela mě z toho záda, špatně se mi vstávalo ze země a když jsem pak oblek sundala, cítila jsem velkou úlevu,“
svěřila se jedna žákyně zdravotnické školy. „Ukázka gerontoobleku přináší řadu až komických situací, kterým se všichni rádi
zasmějeme, ale doufám, že to byla pro všechny také smyslplná akce a že si v budoucnu alespoň někteří vzpomenou, jak se
cítili, když se najednou stali seniory,“ dodala Michaela Spálenková.
-redsnažíme se pomáhat všem neziskovkám v Jihočeském kraji, které o pomoc mají zájem
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11. Všeoborová konference nestátních neziskových organizací

PRAHA - Ve dnech 6. a 7. listopadu se konala v Sále architektů na Staroměstské radnici už 11. Všeoborová konference
s tématem Selhávání státu s přímými dopady na život občanů, spolkovou činnost a veřejné služby. Tu uspořádala Asociace nestátních neziskových organizací v České republice.
Konference vyzývá Vládu ČR
a Parlament ČR k těmto krokům:

Začněte pracovat na systémové změně financování veřejných služeb, která by zaručila:
a) Rovnost mezi všemi poskytovateli veřejně
prospěšných služeb v oblasti sociální, zdravotní
a vzdělávací, tj. bez ohledu na jejich právní formu.
b) Oddělení finančních zdrojů pro sociální
služby od státního rozpočtu přechodem na výkonový systém, který by umožnil víceleté smlouvy
např. ve formě veřejných zakázek.
c) Přehodnocení poskytování finančních prostředků státu prostřednictvím krajů; to vedlo jen
ke zvýšení administrativní zátěže a nerovnosti
mezi 14 samostatnými systémy rozdělování těchto prostředků, mnohde také k nízké transparentnosti kvůli politickým vlivům.
d) Vzájemnou kompatibilitu zdravotních, sociálních a vzdělávacích služeb, které dosud existují
ve zcela rozdílných systémech a znemožňují poskytovat občanům služby v potřebné šíři.
e) Odstranění pro veřejné služby nesmyslné
povinnosti 30% kofinancování z vlastních zdrojů,
které v praxi dopadá pouze na NNO.
f) Zrušení principu de minimis pro veřejně prospěšné služby u evropských dotací
Zabývejte se analýzou současné i budoucí potřeby objemu veřejně prospěšných služeb a jejich
nákladů v souvislosti s demografickým vývojem.
Měla by obsahovat:
a) Porovnání jednotkových nákladů u neziskových a příspěvkových organizací dle jednotlivých
typů služeb.
b) Vyčíslení prostředků, kolik neziskové organizace poskytováním služeb státnímu rozpočtu
ušetří, protože paušální poukazování na celkový objem současných dotací a jejich snižování
v rámci tzv. úsporných opatření ohrožuje celý
systém.
c) Hledání úspor zejména v razantním snížení
byrokracie, která zatěžuje jak veřejnou správu,
tak poskytovatele služeb. Objem nezbytných administrativních nákladů v souvislosti s dotačním
financováním vzrostl v posledních letech několikanásobně, vyvolal nárůst počtu zaměstnanců na
resortech, v krajských samosprávách i na straně
NNO, které ale nemají na tuto činnost volné finanční prostředky.
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Nezneužívejte nízké úrovně znalostí občanů
o práci a financování NNO k paušálním a populistickým útokům na celý neziskový sektor.
Vystavujete tak kvalifikované a obětavé zaměstnance NNO, kteří pracují v nesmírně obtížných
podmínkách za podprůměrné mzdy, dalšímu snižování prestiže jejich profese i osobnímu napadání. Pokud bude vámi vyvolaná atmosféra dále
pokračovat, nebude mít za pár let kdo tyto služby
poskytovat.
Podpořte přirozené síťování neziskového sektoru zdola na oborovém i územním principu tak,
aby střešní organizace mohly do 2 let řádně fungovat jako partneři parlamentu, vlády, krajských
samospráv i statutárních měst. V řadě jiných oblastí ekonomického a společenského života tito
partneři existují (svazy, odbory, komory apod.)
a jsou plně respektováni. V neziskovém sektoru
jsou existence a plnohodnotné fungování střešních organizací limitovány finančními zdroji.
Jejich členy jsou NNO, které samy obvykle bojují o vlastní finanční přežití a nemohou si na
rozdíl od ziskových právnických osob relevantní
zastoupení svých zájmů samy financovat. Systémová podpora střešních NNO je plně v souladu

s principy subsidiarity a participace, proto je také
v západních evropských demokraciích zcela obvyklá.
Jednání bylo tvůrčí a o významné hosty z různého politického a veřejného spektra také nebylo
nouze. Konferenci řídila Martina Berdychová,
předsedkyně ANNO ČR, mezi hosty a nepřednášejícími nechyběli Olga Richterová, poslankyně
a 1. místopředsedkyně České pirátské strany; Vít
Skála, ČSVTS; Jiří Stejskal, Charita ČR, Pavlína Žáková, EK v ČR; Florian Margan, odborný
poradce ze Slovinska; David Smoljak, senátor
z hnutí STAN; Markéta Pekarová Adamová,
poslankyně a 1. místopředsedkyně TOP 09; Věra
Kovářová, poslankyně hnutí STAN; Aleš Mrázek, AVPO ČR; Helena Sasová, NELI Liberec;
Kateřina Havelková, ředitelka, Ombudsman pro
zdraví, z. s.; Martina Chmelová, Alfa Human
Service; Jaromír Hron, ANNO JMK, Jiří Vencl,
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
nebo Eva Kráčmarová, ECCE HOMO Šternberk
nebo František Janda, Spolek malorolníků,...
Diskuze moderovali Ivan Noveský a Dan Žárský.
-red-

!

Poskytovatelé sociálních služeb se sešli už tradičně v Táboře

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky organizovala ke konci října v Táboře 11. kongres poskytovatelů sociálních služeb. K 30. červenci 2019 APSS ČR sdružujeme 1 165 organizací, 1 826
členů a 2 549 registrovaných služeb a 678 členů profesních svazů.
Z jednání a co nám neušlo,
• Poslankyně Evropského parlamentu
kdo tady byl:
Radka Maxová a herečka a dabérka Ilona Svobodová
• Ministr práce a sociálních věcí
• Velvyslanec Izraele Daniel Meron
(1998-2002), předseda vlády ČR (2002• Emeritní přednosta III. chirurgické
2004) a evropský komisař (2004-2010) kliniky 1. LF UK a FN Motol Pavel PafVladimír Špidla
ko
• Pedagog Fakulty sociálních věd UK
• Governmental Affairs Manager
Praha Martin Potůček
HARTMANN - RICO a.s. Jan Civín

• Náměstek pro zdravotní péči MZ
ČR Roman Prymula
• Senátor Parlamentu ČR Marek Hilšer
• Ministryně práce a sociálních věcí
Jana Maláčová
• Hejtmanka Jihočeského kraje Ivana
Stráská
• Prorektor CEVRO Institutu, první
náměstek ministra zahraničních věcí
(2006-2010) a velvyslance ČR v Izraeli
(2010-2014) Tomáš Pojar
red, foto APSS ČR

Sociální služby na jihu Čech se scházejí ze zástupci měst

PRACHATICE / MILEVSKO - V polovině října 2019 jsem měl možnost setkat se se zástupci řídícího výboru Komunitního plánování sociálních služeb Milevska. V čele delegace byl také místostarosta města Michal Horek. Diskuze byla o systému
sociálních služeb u nás i v Milevsku a také o způsobech financování těchto služeb, či samotném komunitním plánování v ORP
Prachatice.								
Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS.: Prachatice
snažíme se pomáhat všem neziskovkám v Jihočeském kraji, které o pomoc mají zájem
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stát opět krátí sociální služby

Tábor, 10. ProSINCE 2018 - V návrhu zákona o státním
rozpočtu pro r. 2019 opět chybí reálná částka pro poskytovatele sociálních služeb. Vracíme se tak opět ke smutné tradici,
kterou jsou podfinancované sociální služby dofinancovávané
z různých rezerv až v závěru daného roku.
Prohlubujeme
tím Kč (v 5 variantách dopadu na kapitolu
nejistotu 2 500 posky- MPSV ČR či všeobecnou státní pokladtovatelů sociálních slu- ní správu). Tento požadavek obsahuje
žeb, z nichž více než polovinu tvoří ne- dofinancování zbývajícího rozdílu nástátní neziskové organizace.
růstu platů v sociálních službách rozNa státní dotace pro r. 2019 je vyčle- hodnutím vlády ČR o 7 % ve výši 252
něno 15,5 ml. Kč, meziročně byla tato mil. Kč (v návrhu státního rozpočtu je
částka navýšena o 630 mil. Kč, což kryto pouze 5 %), dále výpadek evroppředstavuje kompenzaci růstu základ- ských financí v sociálních službách ve
ních platových tarifů pro pracovníky v výši 137 mil. Kč (tzv. individuální prosociálních službách a sociální pracovní- jekty), nezbytné náklady spojené s reky o 5 %.
formou psychiatrické péče ve výši 187
Situaci se ještě snaží zachránit po- mil. Kč a 224 mil. Kč na minimální rozslanec Vít Kaňkovský, který předložil šíření sítě sociálních služeb zejména pro
pozměňovací návrh, jehož předmětem seniory.
je navýšení státních dotací o 800 mil.
Pokračování na straně 2
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ohlédnutí, už zahajujeme

Už devátý rok zdárně funguje naše jihočeská asociace NNO.
Prošla mnohými problémy, nezdary, ale
i velkými úspěchy.
V současné době je
jediným oficiálním střešním subjektem, který se snaží chránit a vysvětlovat metody, prostředky a formy
nestátního neziskového sektoru. Ve
své činnosti se může opírat o podporu Asociace NNO v České republice, našim partnerům jihomoravské
a zlínské asociace NNO.
Každodenně mnozí z našeho středu vytváření pozitivní klima, úspěšně
a příkladně fungují, plnohodnotně
vedou své spolky, organizace a společnosti, daří se jim každodenní boj
s větrnými mlýny a mnohdy lidskou
nesnášenlivostí, nekorektností, zahleděnosti do sebe, ale i blbostí
a doslova tupostí...
Všem našim členům a příznivcům
za vedení jihočeské asociace NNO
přeji také v tom letošním roce mnoho
úsměvů, odhodlání a úspěchů v každodenní práci i v osobním životě. Už
bychom si zasloužili, aby ti „mocní“
si konečně uvědomili, že občanský
sektor je tím prostorem, kde se zdravě utváří společnost. Jsem si vědom
toho, že jsou některé pseudospolky,
které nám kazí dobré jméno i prestiž,
ale jak je to v každém životě, jsou dny
plné sluníčka, ale i dny, když je pochmurno, dokonce i černo. Ale my
se nedáme, protože pravda a přátelství rozrůzněných je na naší straně, i
když to někdy moc dlouho trvá, než si
vybojujeme své místo na slunci. Přeji všem, aby se jim to dařilo.
Jiří Riki Řeháček
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Kde najít nové pracovníky? Ale oni (ne)jsou?
Jak to už bývá, tak si nyní zaryjeme trochu do vlastních řad. Potřebujeme tolik neziskovek? Máme asi 128 tisíc neziskových organizací. Ty největší zaměstnávají i skoro čtyři stovky zaměstnanců… Ale nástupní platy v některých neziskovkách nejsou
sice nijak závratné, jsou ale kolem dvacet tisíc korun, ale někde i padesát….

Počítejme s dvaceti tisíc hrubého pro
300 tisíc míst, kde jsou většinou mladí
lidé, co v životě ještě ani nepracovali…
Takhle bychom mohli okamžitě získat
měsíčně vice než šest miliard korun, a ty
použít třeba na zvýšení důchodů. Vím, je
to hodně zjednodušené…
Ale kolik je u nás pseudoneziskovek?
Myslíme tím politické strany a hnutí,
církve, různé spolky a organizace založené státní správou pro jejich rodinné
příslušníky, kamarády a známé. Neziskovky nejsou pouze organizace, které se
starají o staroušky, nemocné, volný čas
dětí a mládeže, ale také různá uskupení,
co dělají jen politiku, nábory pro politiku, pseudoškolení nebo “soudružskou”
osvětu. Prostě a jednoduše - nedělají nic,
jako ti tolik kritizovaní nepřizpůsobiví.
Nic, co by zlepšilo funkci státu a občan-

osobnost neziskového sektoru pro rok 2018

PRaHa, 6. PROsInCE 2018 – na staroměstské radnici v Praze proběhlo slavnostní vyhlášení ankety Osobnost neziskového sektoru pro rok 2018,
kterou již třetím rokem pořádala asociace nestátních neziskových organizací
v české republice (Zdroj http://anno-cr.cz ).
a jak přispěli k formování silného neziskového sektoru.
Vyhlašování oceněných uvedl primátor hlavního města Prahy Zděnek Hřib,
který ocenil přínos neziskových organizací zejména ve zdravotnictví a sociálních službách a vyjádřil radost, že Praha
může být hostitelem této vánoční akce.
Třetí místo vyhlásila náměstkyně MiNezávislá komise vyhodnotila pra- nisterstva práce a sociálních věcí Jana
covníky z neziskového sektoru, kteří Hanzlíková: „Neziskový sektor vytváv uplynulém roce kromě obětavé práce ří práci, která skutečně dopadá přímo
aktivně budovali dobré jméno nezis- na klienty. Jsou to terénní služby, kde
kovým organizacím. Mezi čtrnácti no- ta práce je velmi krásná, velmi potřebminovanými finalisty ze všech regionů ná, ale také velmi náročná.“ Cenu zísČeské republiky zvítězil Kamil Podzi- kala Věra Kosinová, již zkušenosti se
mek, dlouholetý terénní pracovník a lek- zdravotním postižením z vlastní roditor protidrogové prevence. Druhé místo ny dovedly k pomoci handicapovaným
obsadila manažerka sociálního podniku dětem. Poslankyně Markéta Pekarová
Mléčný bar NAPROTI Olga Rosenber- Adamová následně předala cenu za drugerová a třetí místo Věra Kosinová, jež hé místo Olze Rosenbergerové, která
v Hradci Králové založila Centrum Da- provozuje sociální podnik Mléčný bar
neta pro poskytování komplexní péče NAPROTI v Moravskoslezském kraji.
„Velmi si vážím ocenění, je v tom i prázdravotně handicapovaným dětem.
Přes sto pracovníků neziskového ce mých kolegů, bez jejichž pomoci by
sektoru se sešlo v Sále architektů Sta- se nic z toho neuskutečnilo. Neziskový
roměstské radnice na slavnostním vy- sektor by se měl propojit více, tak jak se
hlášení Osobnosti neziskového sektoru, spojujeme my v malých kolektivech,“
kterou každoročně pořádá Asociace ne- dodala oceněná. První místo, vyhlášené
státních neziskových organizací v Čes- primátorem Zdeňkem Hřibem, obsadil
ké republice. Všichni finalisté získali Kamil Podzimek, vedoucí sreetworku
pamětní list a vánoční dárek. Nejlepší tři Prevent.
umístění kandidáti obdrželi hlavní ceny
– pamětní sošky, které pro ANNO ČR
připravil sochař a keramik Jiří Dudycha
z AD Galarie Praha. Speciální cenu za
celoživotní přínos neziskovému sektoru
pak převzala současná tajemnice Rady
vlády pro nestátní neziskové organizace
Hana Frištenská.
Nominace kandidátů na Osobnost neziskového sektoru proběhla v krajích
České republiky v létě 2018. Nezávislí
hodnotitelé, jež vybrali finalisty ankety,
se zaměřili především na to, kteří nominovaní kandidáti se nezištně angažovali
nad rámec svých pracovních povinností
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Názory, postřehy...

ské společnosti. Mnohdy je tomu naopak.
Zamyslel se někdo nad životní úrovní
třeba důchodců, kteří celý život pracovali? Jak třeba zvednout důchody minimálně o dva tisíce korun, protože vše je čím
dál dražší a nepoměrně ke zdražování se
“navyšují” starobní důchody. Jinými slovy – máme tady 300 tisíc mladých lidí,
kteří by nejdříve měli získat zkušenosti… Místo nich musí pracovat důchodci
nebo se dovážet pracovní síly z jiných
zemí (jsou také o mnoho levnější).
V České republice je necelé tři miliony
důchodců. Pokud bychom chtěli každému zvýšit minimálně o 2000 korun, pak
potřebujeme skoro šest miliard korun
měsíčně. Ale kde je brát, jak se dostat
třeba na rok 1989, kdy důchody byly jednapadesát procent bývalého platu?
Pokračování na straně 2
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současný stav a otazníky

Už je březen, čtvrt
roku máme za sebou,
a tak i první programový rozběh, řešíme daňová přiznání, výroční
zprávy apod. a opět se
vrháme do každoroční běžné práce.
Pokaždé se snažíme vymýšlet něco
nového, neotřelého, co by naše příznivce opět přitáhlo. Ale.... Má to
jedno velké ale... Ne vždy na to máme
síly nebo finance. Osobně mě mrzí, že
nemáme takové možnosti, že bychom
například sáhli do své kasy nebo někam zatelefonovali a problém by byl
vyřešený. Není. Mnozí si stěžují na
úřednickou aroganci a doslovnou
beznaděj nebo útoky od různých politiků..., ale nemůžeme je jmenovat,
protože si to nejen nepřejí, ale hlavně
mají obavy, že by potom tu svou neziskovku mohli rovnou rozpustit. Vždyť
dodnes si mnozí politici i úředníci
pletou statuty neziskových a příspěvkových organizací... My sami jako
asociace jsme na rozdíl upozorňovali
i jednotlivá „naše“ ministerstva....
Musíme najít společná řešení, celorepubliková. Stav, kdy jsme se mysleli, že se nejlépe domluvíme na úrovni
okresu nebo kraje už neplatí. Při současném trendu může dojít k doslovnému kolapsu sociálních služeb, malých
dětských sdružení i tzv. „vesnických“
sportovních a společenských klubů.
To občanskou společnost v České republice, Jihočeském kraji i v jednotlivých obcích může posunout, doslova
a do písmene, do doby kamenné.
Musíme zabrat všichni, nejen my
v neziskovkách, ale i politici a úředníci, protože i my, jinak občanská společnost, nepřežije rok 2019.
Jiří Riki Řeháček

Ani dnes najít si práci není jednoduché...

JIŽNÍ ČEHy - Mesada, z. s. realizuje od 15. března 2017
projekt Cesta ke změně, určený osobám se zdravotním poEkonom Pavel Kohout:
stižením. Projekt probíhá v Jihočeském kraji, konkrétně v
AlTERNATIVy K BABIŠOVI?
Písku, Jindřichově Hradci a ve Vimperku Na projekt je poA KDO?
skytována finanční podpora z Evropské unie. Předpokládaný
EKONOMIKA JE PřEHřÁTÁ,
datum ukončení projektu je letos 14. března. Pak budou v Mesadě svůj dlouTO NESKONČÍ DOBřE.
hodobý program hodnotit.
Z DlUHů JE DROGA
Cílem projektu je dosáhnout proRád bych se mýlil, říká uznávastřednictvím kombinace prvků podponý ekonom Pavel Kohout, ale různé
rovaného zaměstnávání, systemického
ukazatele podle něj již dnes upoporadenství a cíleného individuálního
zorňují na zpopřístupu zvýšení úrovně dovedností pro
maleníCZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004128
hospouplatnění na trhu práce osob se zdravotdářského
růstu.
Cesta ke změně
ním postižením z řad sociálně vylouče„Ekonomika je
ných nebo sociálním
vyloučením ohroPan Jan
přehřátá, ať už
žených. Více se lze dozvědět na webohovoříme o Česvých stránkách http://www.mesada.eu/
ku, velkých zeaktualni_projekt.html Zdroj Mesada
mích EU nebo
o USA. V Evropě vidím jako možný
zdroj problémů bankovnictví. EvSlečna Dominika: „O projektu Cesropa se nikdy úplně nedostala z fita ke změně jsem se dozvěděla od své
nanční krize roku 2008. Z dluhů se
zprostředkovatelky na úřadu práce, kdy
stala droga, na které jsou evropské
jsem byla pozvána na skupinovou akci
ekonomiky závislé. Nemůže to trvat
ohledně představení tohoto projektu.
věčně a těžko si umím představit,
Před touto akcí jsem vůbec nevěděla,
že to skončí dobře,“ obává se Pavel
že v Jindřichově Hradci působí orgaKohout.
nizace, zabývající se pomocí osobám se
Babišova politika se mi nelíbí
zdravotním postižením najít zaměstnání
a vůči jeho osobě mám rovněž výs ohledem na jejich zdravotní stav...
hrady. Nicméně jaké jsou alternatiVzhledem k mému zdravotnímu omevy? Nepříliš přitažlivé. ODS, která
zení jsme našly práci jako pomocník
zklamala již tolikrát? Bezbarvá univerzální politická výplň známá jako
Pan Jan: „Díky Mesadě jsem získal v zahradnictví. Tato práce se mi velmi
lidovci? Piráti, svazáci nové doby?
zaměstnání již v minulosti. Našli jsme líbí, protože je různorodá a měla jsem
TOP 09, která je jako poslušný pejspolečně práci, kde jsem pracoval 11 let. s ní již zkušenosti z domova při péči
zahradu táty. Pracovní doba také vysek oddaná všemu, co zazní z BruseKdyž jsem zůstal bez zaměstnání, tak ojsem
„Díky MESADĚ jsem získal zaměstnání již v minulosti. Našli jsme společně práci, kdehovuje
pracoval
mým11 možnostem..... Kolektiv je
lu? Děkuji, tady si nevyberu.
Nejsem
jsem se do Mesady vrátil. Díky projeklet. Když jsem zůstal letos na jaře bez zaměstnání, tak jsem se do MESADY vrátil. Díky
projektu Cesta
schopný si vybrat jakoukoli
stranu,
tu Cesta
ke změně
pracuji
od srpna jako velmi přátelský a cítím se v něm spokoke změně pracuji od srpna
jako pomocný
pracovník
v truhlárně“.
jeně.“
která je v současnosti ve Sněmovně.
pomocný pracovník v truhlárně“.
Ale mnozí jiní skončí u ANO.
A události roku 2019?
Nejsem prorok, ale ochlazení ekonomiky vypadá docela pravděpodobně. Svět je přehřátý. Americká
ekonomika jela nad svým potenciálem již dost dlouhou dobu. Čínská
ekonomika je „vykrmená steroidy“
v podobě gigantických dluhů. EU na
tom není lépe, bez podpůrných prostředků v podobě programu kvantije financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
tativního uvolňování, který Projekt
provoZaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
Pan Vláďa: „Pracovní konzultantzuje Evropská centrální banka, by se
ka mě podpořila v utvoření si předstajejí ekonomika zasekla. ECB ovšem
vy o svém možném budoucím povolání
právě v prosinci 2018 hodlá s poda
v hledání a získání práce. Pracuji na
půrným programem skončit. Jak se
mzdový příspěvek pro firmu AMICIS,
bude vyvíjet ekonomika EU, je otázPan Zdeněk: „Díky projektu Cesta kde jsem moc spokojený. Pracuji už
ka. Slovo „krize“ je možná přehnake změně jsem získal práci pomocného zcela samostatně a v kolektivu spoluné, ale přinejmenším zažijeme citelkuchaře ve školní kuchyni. Dělám růz- pracovníků jsem si našel nové přátelé...
né zpomalení růstu.
né pomocné kuchařské práce od loupá- Cením si toho, že jsem mohl začít naZdroj rozhovory 12/2018
ní zeleniny po mytí nádobí. Práce je tu vštěvovat Mesadu a úspěšně se mi poParlamentní listy
opravdu hodně. Je i dost obtížná.“
dařilo získat pracovní místo...“

bc. Kamil podzimek

– 1. místo
Kamil Podzimek je od roku
2008
vedoucí
zařízení Jihočeský
streetwork
Prevent a terénní
sociální pracovník. Začínal jako
dobrovolník v
oblasti primární
prevence a později se stal lektorem adaptačních kurzů pro střední školy. Po dokončení studia ihned nastoupil do Kontaktního centra Prachatice a
Strakonice na pozici terénního sociálního pracovníka. Působí také jako lektor
akreditovaných kurzů Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky na
témata užívání drog a návykových látek.
Vydal tři publikace o terénní práci s jejich uživateli.
„Když jsem začínal pracovat v terénu, tak většina kolegů říkala, že tam
vydržím maximálně 3-5 let. Déle se
to prostě dělat nedá. V terénní sociální práci se přitom pohybuji již 13 let a
určitě se ještě pár let pohybovat budu.
Člověk se v poli terénní práce musí neustále rozvíjet a reagovat na neustále změny na drogové scéně. Užívání
návykových látek není jen problémem
uživatelů samotných, ale problémem
společenským a především problémem
samotných obcí. Pokud dojde k aktivní spolupráci sociálních služeb, místní
samosprávy, represivních složek, metodiků prevence místních škol, tak to je ta
správná cesta k řešení drogové problematiky. Právě touto cestou jsem se před

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

Stačí si prolistovat místní jihočeské zprávy a doslova jsme šokováni, kde to vlastně 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 převážející 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 titulky 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 represe, pokuty, sankce... Soudy a úřady vše vyřeší do týdne. Bulváru už bylo odzvoněno, 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
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Je to záměrná manipulace s fakty?

Neexistující analýza financování neziskového sektoru není jen dalším nesplněným slibem premiéra Babiše. Celou záležitost považujeme za nehoráznou
manipulaci fakty. Rozbor financování nestátních neziskových organizací zadával po řadu let Úřad vlády Centru pro výzkum neziskového sektoru při MU
Brno. Rozbor za rok 2017 už objednán nebyl, ale rozhodně není pravda, že se
financování neziskovek nesledovalo. Jen teď díky krokům vlády nejsou k dispozici data žádná. (Zdroj http://anno-cr.cz, 3. ledna 2019)
Vícezdrojové financová- kdy se do příspěvkovek pouštějí i peníze
ní sektoru z nejrůznějších z podivných veřejných zakázek. Poslední
úrovní (evropské fondy, medializovanou kauzou koncem roku 2018
ministerstva, kraje, města byl výnos z předražených zakázek dvou
a obce, soukromí i firemní pražských nemocnic, který podle policie
dárci) je natolik složité, že skončil v příspěvkovkách Středočeského
se jím může kvalifikovaně kraje. Ale vše utichlo, vždyť hejtmankou
zabývat pouze výzkumná je významná členka ANO Jaroslava Pokorinstituce, nikoliv úředníci.
ná Jermanová.
Čím se ale nikdo nikdy nezabýval, je
Veškeré tyto pokřivené informace o slemnohem vyšší objem státních prostředků, dování zdrojů pro neziskovky proto povakterý teče do příspěvkových organizací, žujeme výhradně za cílený útok na nezákam jdou i další nemalé veřejné zdroje od vislý občanský sektor. Příspěvkovky lze
zřizovatelů (opět stát, kraje a obce). Veřej- totiž řídit přímo politickou silou hejtmanů
né služby, které příspěvkovky poskytují, či starostů, což současné vládě vyhovuje.
jsou přitom mnohem dražší, než srovnatelIng. Martina Berdychová,
né od neziskovek. Je známa řada příkladů,
předsedkyně Asociace NNO ČR
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O další rok starší

Ono neustále vymýšlet nové a nové úvodníky není zrovna moc
jednoduché. Když se
ohlédnu za dobu vydávání Občasníku, tak
musím konstatovat, že
moje úvodníky (nikdo jiný z výboru
je zatím nechtěl psát) dříve byly více
bojovné, občas i více dost provokující,
ale všichni stárneme a zklidňujeme se
a mnohdy zjišťujeme, že s těmi větrnými mlýny se čím dál hůře bojuje.
Vždyť naši politici nás doslova nenávidí, stejně jako novináře. Někteří
mají doma „kalašniky“, ale přitom si
neuvědomují, že jejich děti by nemohli
chodit do žádného sportovního nebo
zájmového kroužku, spolku apod.,
jejich drahé polovičky by také přišly
o své koníčky a rodiče a prarodiče by
byli doslova izolovaní, to nemluvíme
o postižených nebo nemocných. Prostě a jednoduše - co stát neumí a neví
jak ufinancovat, to dělají nenáviděné
neziskovky. Proč se nezaobírají svými politickými stranami, institucemi,
církvemi a podobně, co „přifařili“
k neziskovkám. Vždyť většina z nich
ani neví rozdíl mezi příspěvkovými
a neziskovými organizacemi. Prostě byli jsme a stále jsme Kocourkov.
Nejhorší je na tom, že je do křesel
dostali aktivní lidi, lidi, kteří jsou většinou zapojeni v nějakých spolcích,
společnostech nebo organizacích pro
volnočasové aktivity nebo v sociální
oblasti. Prostě jsme zemí paradoxů,
a tak když to tak shrnu, tak si to děláme sami, protože se nebráníme a nežalujeme na ty, které se jen tváří, že
jsou neziskovkou a jsou plně podporování ze státního nebo eu rozpočtu....
Jiří Riki Řeháček

9. ročník Jihočeského krajského kola celorepublikové soutěže
školních novin a časopisů bude v Českých budějovicích

Celorepubliková soutěž školních novin
a časopisů je otevřená pro všechny, kteří
vydávají časopisy nebo noviny ve školských
zařízeních, studentských klubech, oddílech, střediscích volného času, domech dětí
a mládeže a na jejichž tvorbě se podílejí děti
a mládež. Jedná se o soutěž postupovou, která je zařazena do oficiálních soutěží Talent centra Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Hlavním organizátorem je Asociace středoškolských klubů české republiky. V letošním
roce se uskutečňuje již 13. ročník soutěže.
Pro účast v celorepublikové části sousOUTĚŽní kATEGORIE
* Časopisy a noviny vydávané žáky
těže je potřeba úspěšně projít krajským
kolem. Pod gescí Informačních center základních škol – I. stupeň - tvořené
pro mládež v Jihočeském kraji (ICM pouze žáky I. stupně,
a CPDM Český Krumlov, ICM Pracha* Časopisy a noviny vydávané žáky
tice, ICM Tábor) se v roce 2019 usku- základních škol – II. stupeň - tvořené
tečňuje Jihočeské krajské kolo soutěže pouze žáky II. stupně,
školních novin a časopisů již podeváté.
* Časopisy a noviny vydávané žáky
základních škol – I. a II. stupeň - tvořené žáky I. a II. stupně,
* Časopisy a noviny vydávané studenty víceletých gymnázií - tvořené pouze
žáky víceletých gymnázií
* Časopisy a noviny vydávané studenty gymnázií a středních škol - tvořené pouze studenty středních škol
* Webové noviny a časopisy
* Oddílové – klubové časopisy
Cena partnerů 9. ročníku jihočeského
krajského kola 13. ročníku celorepublikové soutěže školních časopisů a novin.
Vyhlášení výsledků....

Jak to bylo loni?

V loňském roce se do 8.ročníku Jihočeského krajského kola soutěže školních novin a časopisů zapojilo v sedmi
kategoriích 27 školních časopisů a novin z 24ti základních a středních škol
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Neziskovka je prý sprosté slovo

Neziskovka je poslední dobou až sprostým slovem. Pro jiné pomoc tam, kde
stát to neumí, nemůže, nechce nebo zklamal. Řeč je o nestátních neziskových
organizacích (NNO), kterým současná vláda a mnozí politici chtějí stůj co stůj
citelně zkrouhnout dotace. Už jsme jako v Maďarsku, kde Viktor Orbán vyhlásil „neziskovkám“ skoro válku. Na našich sociálních sítích žvatlají svá moudra
lidé, kteří tomu nerozumí něco chtějí mít z toho vlastní prospěch. Smutné je, že
za parazity pokládá neziskovky i současný prezident republiky Miloš Zeman.
Jaká je však realita? Loni vláda vydala že málokdo se v tom reálně orientuje.
na neziskovky 13,6 miliardy korun, pří- Co je skutečná nebo umělá NNO? Proti
ští rok by částka mohla být ještě nižší. všem NNO vystupují vlády, prezident
Redukce peněz pro neziskovky má po- republiky, Okamurova SPD, ANO,
kračovat. V roce 2015 to bylo takřka KSČM i ODS. Všeobecně tvrdí, že ne16,5 miliardy korun, v roce 2016 to bylo ziskovky se u nás nepřehledně rozbujely
17,8 miliard korun pro neziskovky z ve- a stal se z toho velmi výnosný, ziskový
řejných rozpočtů.
způsob obživy. Já osobně znám kolem
Z Rozboru financování NNO z veřej- sebe mnoho neziskovek, které z toho nených rozpočtů vyplývá, že nejvíce na mají žádný zisk, naopak podporují nejdotacích berou např. Fotbalová asoci- potřebnější za co nejmenší náklady, což
ace ČR, Horská služba, Člověk v tísni by stát nebo ti křiklouni neuměli, kteří
či Slezská diakonie a Naděje, pak je to většinou mají skoro desetkrát větší plat
Česká obec sokolská, Armáda spásy než ošetřovatelka nebo sociální pracovi Charita ČR. Neziskovek u nás je však nice v neziskovce pro postižené nebo
tisíce a situace kolem nich není zcela seniory.
Pokračování na straně 2
přehledná a nejrůžovější. Přiznejme si,

slovo přeDseDy AsociAce NNo JČK

Záleží jen naKvěten
nás...
nebo

jinak - Máj je
nejen pátý měsíc gregoriánského kalendáře v roce. Už
od 13. století
je tento měsíc
spojen s lidovými oslavami,
například stavění májek nebo pálení čarodějnic, je
také považován za měsíc lásky. První květen je mezinárodní svátek práce a druhou květnovou neděli se slaví
svátek matek. Měsíc květen začíná ve
stejný den v týdnu jako leden příštího
roku. Žádný jiný měsíc v běžném roce
nezačíná stejným dnem v týdnu jako
květen... Kromě toho jsou přípravy
letních táborů v plném proudu, lidé se
těší na teplo, na dovolenou. Pomalu
kráčíme do druhé poloviny roku, když
odpočteme dovolenou a svátky, a tak
se také ohlížíme za tím, co se nám podařilo, kde máme ještě rezervy. Navíc
s květnem nás spojuje několik pranostik, například Mokrý máj – v stodole
ráj; Svatá Žofie políčka často zalije;
Na Urbana pěkný, teplý den – bude
suchý červenec i srpen; Vinná réva
nedbá toho – bude míti vína mnoho
nebo Déšť svatého Floriána je ohňová rána. Záleží jen na nás, co budeme
brát vážně, nad čím se zamyslíme, co
úplně zavrhneme. Je to stejné jako
v naší činnosti. Máme dlouhý měsíc,
plný nadějí, a pak opět záleží jen na
nás, jak ke všemu přistoupíme, zda
v nadějích Přátelství rozrůzněných
se nám podaří prolomit některé ledy,
které nás ztrpčují naší činnost, životaschopnost našich spolků i uskupení...
Jiří Riki Řeháček
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Jihočeského kraje. Slavnostní vyhlášení 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 cestovatelem a novinářem, panem Tomášem
Poláčkem, z úst pracovnice českobudějovického Eurocentra, paní Pavly Slípkové, se dozvěděli základní informace
o evropské aktivitě pro mládež „Navrhni projekt“ a poté dostali malý filmový
dárek, kterým byla projekce zcela nového českého přírodovědného dokumentárního filmu PLANETA ČESKO.
Uzávěrka přihlášek 8. ročníku Jihočeského krajského kola soutěže
školních novin a časopisů je dne 29.
března 2019, vyhlášení výsledků se
uskuteční v pátek 26. dubna 2019
ve Studentském klubu Kampa,
v areálu Zemědělské fakulty JČU
v Českých Budějovicích.
Z Jihočeského krajského kola soutěže
školních novin a časopisů do celostátního kola postupují maximálně dva časopisy z každé kategorie.
9. ročník Jihočeského krajského kola
13. ročníku celorepublikové soutěže
školních novin se uskutečňuje za podpory Jihočeského kraje.
Jan Čermák, vedoucí
projektového pracoviště ICM
a CPDM Český Krumlov

Fotografie do hlediště při minulém vyhlášení soutěže...
snažíme se pomáhat všem neziskovkám v Jihočeském kraJi, které o pomoc maJí záJem

poučme se z historie

Duben je čtvrtým
měsícem roku, při
kterém také vstupujeme do druhé čtvrtiny
roku. První dubnový
den se je apríl. Už
od 16. století je apríl
spojen s různými žertíky a drobnými zlomyslnostmi. Aprílové je také počasí, počasí nestálé,
proměnlivé a používá se i tehdy, pokud se hovoří o proměnlivém a nestálém počasí i v jinou roční dobu.
Dubnu se například narodil Johann
Carl Friedrich Gauss, německý matematik, astronom a fyzik (1777);
Edward IV., anglický král (1442);
Samuel Finley Breese Morse, malíř
a vynálezce (1791); Immanuel Kant,
německý filozof a vědec (1724); Jaroslav 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 pokračovat, protože duben je velmi důležitý
měsíc, a to bychom ještě mohli vzpomenout na Jiřího z Poděbrad nebo
Williama Shakespeare.
Nezapomínejme a poučme se z historie, protože se říká „vše souvisí se
vším a dějiny se opakují“. Abychom
nedělali stejné chyby jako naši předchůdci, 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 zvítězit a záleží na každém z nás kdy.
Jiří Riki Řeháček
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potravinová banka na jihu Čech uspěla

ČESKÁ REPUBLIKA - V sobotu 18. května
od osmi ráno do šesti večera proběhla další potravinová sbírka, a to v Jihočeském kraji jsme
měli celých 25 možností. Zapojené byly vybrané prodejny obchodních řetězců Albert, Billa, Kaufland, Lidl, Makro,
Penny, Tesco nebo i online obchody Rohlik.cz a iTesco.
Každý měl možnost si najít nejbližší
místo na mapě. Své nákupu pak mohli
předat, trvanlivé potraviny nebo drogerii, za pokladnami označeným dobrovolníkům. Ale mnozí pomohli i z pohodlí svého domova, a to online.
Organizátorem letošní sbírky byla
Česká federace potravinových bank se
Svazem obchodu a cestovního ruchu
České republiky, zastupující sedm největších obchodních řetězců působících
na českém trhu. Po úspěchu minulých
let se pravidelná potravinová sbírka letos poprvé rozšíří také o jarní část a od
letoška se tak bude konat vždy dvakrát
ročně.
Kde jsme letos potkali dobrovolníky
potravinové banky?
Radka Rybáková z táborského FoPokračování na straně 2 kusu tentokrát u potravinové sbírky.
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léto volá už naplno

Už je polovina roku, stále se
otepluje a sluníčko o sobě dává
znát. Mnozí, co
pracují s dětmi
a mládeží finišují,
protože je čekají
letní, příměstské,
sportovní... tábory nebo soustředění. Ti ostatní se těší na dovolené,
i když nezapomínají na to, aby ta jejich
neziskovka fungovala i v letních měsících.
Nikdo z nás si nemůže říci - nyní to
na dva měsíce zavřu, nikdo z našich
neziskovek nemá tzv. divadelní nebo
školní prázdniny. Stále se něco děje,
stále a pořád máme co řešit, zařizovat
a zabezpečovat. Vždyť je to dobře, protože pracujeme s lidmi a lidi jsou živým
organizmem, který nás také nabíjí. Je
pravda, že si někteří povzdechnou, že
by toho papírování mohlo být méně,
že GDPR není nic dokonalého, spíše
naopak, ale to je daň za demokracii,
kterou jsme si těžko vybojovali. Vždyť
si na podzim připomeneme, že už je to
třicet let, co jsme zvonili klíči a byli
hrdí, že jsme občany tohoto malého
státu uprostřed Evropy. My nepatříme ani na Východ ani na Západ! My
jsme tím srdíčkem, které by mělo být
nejzdravějším pro celou Evropu. Je
to ještě dlouhá cesta.... bláhově jsme
si mysleli, že až bude těch třicet let od
Sametové revoluce, že všechno bude
lepší, ideálnější, že lidi na sebe budou
hodnější, že zvítězí Láska a Pravda.
Ale jak sami jsme zjistili, tak to není
tak jednoduché a právě my jsme tu od
toho, abychom se denně o to pokoušeli
a pomalu vyhrávali nad větrnými mlýny.
Jiří Riki Řeháček

poděkování odznáčkem
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Neziskovky jako veřejný nepřítel?
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nejsou...
bez nich by se v Česku zhroutily sociální služby prázdniny
Původně jsme opět

Neziskové organizace jsou v Česku v poslední době
pod tlakem, kritizují je někteří politici i veřejnost. Z debat na sociálních sítích plyne třeba přesvědčení, že by
v těchto organizacích měli lidé pracovat zadarmo, případně, že by je stát neměl finančně podporovat. Přitom
není mnoho rozdílů mezi prací neziskovky a jakékoliv
jiné firmy. Finance na provoz se ale v takové atmosféře
shánějí velice těžko, říká Zuzana Zděnková, odbornice
na neziskový sektor a zkušená fundraiserka.
Část veřejnost i ně- nancování neziskovek, snadno zjistíme,
kteří politici nezis- že nejpodporovanější jsou různé sporkovkám příliš nevěří. tovní svazy a kluby. Největší část peněz
Proč by tedy podle putuje právě tam.
vás měl stát neziskové organizace podTrnem v oku ale bývají osobní a proporovat a dávat jim peníze?
vozní náklady neziskovek. Lidé si myslí,
Mediální obraz neziskovek je poně- že se v těchto organizacích má pracovat
kud hystericky vyhrocený právě kvůli ně- zadarmo.
kterým výrokům politikům a kvůli nevěTo je hodně zkreslená představa.
domosti lidí. Osobně neznám neziskovku, Zkusme se na neziskovky podívat jinak.
která by jen tak, bez jakýchkoli podmínek Jsou to také organizace o 20 – 30 lidech,
a povinností, dostávala peníze. Když se které někdo manažersky řídí podobně
podíváme na statistiky a na strukturu fi- jako ve firmě. Pokračování na straně 6

Kulatý stůl a zaměstnanost 55+

ČesKé BUDĚJOvIce - ve čtvrtek 6. června 2019 se na půdě Jihočeské
hospodářské komory uskutečnil kulatý stůl využijte potenciálu osob starších 55 let určený hlavně pro personalisty a vedoucí pracovníky společností
a institucí. Škoda jen, že tohoto zajímavého kulatého stolu se účastnili tak
málo zástupců větších a velkých neziskovek.
Za vším bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihočeská společnost pro
rozvoj lidských zdrojů a Jihočeská hospodářská komora.
Během odpoledne vystoupilo hodně
zajímavých lidí se svými praktickými zkušenostmi s prací se zaměstnanci
55+, mnozí oceňovali jejich zkušenosti,
loajálnost, pracovitost, obětování i svéIng. Dana FeferBc. Alena Bárho volného času, dochvilnost, předávání tíková, DiS., kraj- lová, řed. JSPRLZ,
zkušeností.... Všichni si plně uvědomu- ská koordinátorka o.p.s.
jí, že za pár let bude jedna třetina obča- MPSV
nů starších šedesáti let, a tak je potřeba
s touto kategorií perspektivních zaměstnanců pracovat už nyní. Také jim přizpůsobit pracovní dobu jejich možnostem a schopnostem, protože pohodový,
spokojený a odpočinutý senior udělá
o mnoho více práce než ostatní. Napomáhají mu životní zkušenost.
Dále se vystoupeních zazněly finančRNDr.Vladimír
ní pobídky a podpory, výhody zaměst- Brablec, řed. odboru
Blanka
Beníčnávat seniory pro zdravý a perspektivní zaměstnanosti ÚP ková, kauč v oblasti
kolektiv, udržitelnost firem a společnos- v Č.Budějovicích
HR marketingu.
tí. Přínosné byly praktické zkušenosti,
například D. Jahodové, M. soukupové
nebo V. Nadberežného. Na závěr byla
vyhlášená soutěž společnost přátelská zaměstnávání osob 55+.

Vladimír Nadberežný, místopředseda
Jana Barešová, představenstva InČeská pojišťovna
press

SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ
ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB 55+
Jihočeský kraj 2019

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

plánovali dvouměsíční přestávku našeho
Občasníku, ale nedalo nám to, protože
jsou věci, které musí,
jak se říká, mezi lidi.
Problémy jsou v udržitelnosti některých
neziskových organizacích (lidé jsou ze
současného stavu a postojů k neziskovkám
vládnoucí garnitury zcela znechuceni), ale
asi největším celospolečenským problémem je ve financování sociálních služeb.
Stát to neumí, a tak skoro všechno „hodil“
na obce a neziskový sektor. Na jedné straně přiznává, že je to záslužná práce, že by
se lidem v sociální sféře mělo přidat (mnozí pracují ani ne za minimální mzdu), ale
peníze na to nechce dát. Jsou to prazvláštní počty. Nejsem žádný ekonom, ale nejsem
sám. Premiér Babiš tvrdí, že za jeho vlády
narostly výdaje na sociální služby o 108%
a údajně nikdo netuší, kde ty peníze zmizely! Možná netuší on sám, nebo ministryně Alena Schillerová. Trochu hokej
v tom má i její kolegyně Jana Maláčová.
Drobné snížení přiznávají... Nejdříve, že
tedy pustí dvě, pak jednu, nakonec tři miliardy korun (to znamená, když bude dobrá
konstelace hvězd - to bude 18 miliard, ale
1,5 miliardy prý půjde z ESIF/EU????).
Navíc neziskovky dostávají kvůli nesmyslnému dotačnímu systému maximálně 70%
nákladů. Hrubý součet potřeb prostředků
na sociální oblast v České republiky, bez
zvýšení platů a nákladů, je přes 26 miliard
korun a ke všemu ta nesmyslná byrokracie
spojená s dotačním financováním, která ze
systému odčerpává minimálně 10% (asi tři
miliardy). Výsledek? Sociální služby prostě v České republice budou mít smůlu...
A co zase dodat? Beze slov...
Jiří Riki Řeháček

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
Vyhlašovatel:

Mediální partneři:

Partneři:

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

podporujeme charitativní běžecký závod

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.
Účastníci se mohou těšit na taneční (do 18 let se souhlasem rodičů). Startovné
a hudební vystoupení, ale také na dět- (dar na veřejnou sbírku) je symbolických 300
ský koutek – hry a malování na obličej, Kč, 500 Kč při registraci na místě
DěTSKÉ ZÁVODY - 3 minizávody: 800
plackovačka (tvorba placek), SDg mini
Spartan race, soutěž o ceny, disk-golfo- (11 – 14 let), 400 (6-10 let) a 200 metrů (do
tady je kapacita startujících neomezevý kotek s UltiMO i chill-out hamako- 5ná.let).
Startovné (dar na veřejnou sbírku) je dobvá zóna se Siestou.
rovolné.
Počet běžců je omezený, a tak inforKromě toho startovné také zahrnuje startovmujeme už nyní na http://adrabeh.cz/.
ní číslo a čip, občerstvení (ovoce, výživné tyčinZÁVODY 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

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-

pomoc

o radu, ale i o pomoc

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.
3

druhé Sportovní hry seniorů v Táboře v obraze
„Hlavním cílem organizace sportovních her seniorů je propagace sportovních aktivit vhodných pro starší generaci k posílení zdravého životního stylu.
Zároveň se však jedná i o důležitou společenskou událost, kde dochází k navazování přátelských vztahů mezi seniory. Již první ročník v loňském roce potvrdil
zájem táborských seniorů o tuto aktivitu, do soutěže se přihlásilo dvacet družstev seniorů. V letošním 2. ročníku seniorská družstva bojovala také o Putovní
pohár starosty města Tábora. Za vším opět byly Městská rada seniorů Tábor,
Svaz postižených civilizačními chorobami Tábor a městským Kontaktním centrem pro seniory. Ostatní spoluorganizátorům děkujeme, protože i letos jsme si
to všichni hodně užili.“
Ing. Jana Lorencová, město Tábor a MA21

PRO ČLENY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORgANIZACÍ jIHOČESKéHO KRAjE,
KTEřÍ PROPAgujÍ A NAPLňujÍ PřÁTELSTVÍ ROZRůZNěNÝCH
podzim 2019

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

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

snažíme se pomáhat všem neziskovkám v Jihočeském kraJi, které o pomoc maJí záJem
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Kam se obrátit

nezis-

se obrátit
Letos určitě budeme v Náchodě oKam
radu, ale i o pomoc

NÁCHOD - Letošní Celostátní vzájemná výměna zkušeností se koná sice na
druhém konci republiky ve dnech 15. až 17. listopadu 2019, ale je fantastickým setkáním lidí, kteří hlavně pracují s dětmi a mládeží, ale i pro ostatní
volnočasové spolky, kluby nebo i organizace.
jevů, metodika a didaktika, mediální
výchova, osobnostní a sociální výchova,
etická výchova, inkluze v oddílech, speciální pedagogika – práce se znevýchodněnými dětmi a mládeží, osobní rozvoj,
lektorské dovednosti, motivace, boj proti vyhoření, sebeevaluace
Příroda, ekologie a pobyt v přírodě (EKO): environmentální výchova,
Příští rok se připravuje v Českých Bu- lesní moudrost, místně ukotvené učení,
dějovicích, tedy u nás na jihu, a tak pro- questing a geocaching, environmentální
sím, když se na vás organizátoři obrátí, senzitivita, odcizování se přírodě, hry v
přírodě, globální výchova, lesní školky,
tak jim všemožně vyjděte vstříc.
Ale neodbíhejme. Letošní ročník pro- horolezectví, voda, lyže, vysokohorská
běhne pod mottem „Zapojíme všechny v turistika
Tábornicko-oddílová řada (TAB):
jedné síti!“, a to už samo hovoří za vše.
Máme se na co těšit. konkrétní progra- příprava a organizace táborů, formy
mová nabídka je na https://www.cvvz. táborů, táborové minimum, historie,
cz/program a lze vyhledávat i podle celotáborové hry, dramaturgie akcí, animátorství, ekonomika tábora, celoroční
jména lektora, dne nebo času.
hry, oddíly, oddílové schůzky, uzlování,
CO NáS RáMCOVě Čeká?
Sportovně-herní řada (SPH): larpy, šifrování, lesní moudrost, indiáni
Cestovatelská řada (CES): cestopohybové a sportovní aktivity, tanec,
divadlo, airsoft a paintball, simulační a vatelské přednášky, cestování s oddíly,
strategické hry, bojovky, seznamovač- cestování na vlastní pěst
Doprovodná řada (DOP): exkurze,
ky a icebreaky, psychomotorické, stolní a deskové, hry s využitím moderních výjezdní programy, výstavy, doprovodné programy...
-rikitechnologií
Hudební, taneční, divadelní řada
(HTD): hudební nástroje, tanec, taneční
hry, divadlo a jeho využití
Tvořivá řada (TVO): výtvarničení a
výroba čehokoliv, rukodělky
Fyzika a technologie, (FTP): počítače, web, fyzikální, pokusy, fotografie
Manažerská řada (MAN): zákony,
vyhlášky, účetnictví a ekonomika, stanovy a právní forma, grantová a dotační
politika, ČRDM, MŠMT, zodpovědnost, pojištění, duševní vlastnictví, politika vůči NNO, pořádání hromadných
akcí, PR (tiskovky, malé - klubové časopisy, web…), lobbying, fundraising,
marketing, vedení a motivování lidí,
práce s dobrovolníky, personalistika,
psaní grantů
Pedagogicko-metodická
řada
(PED): pedagogika, psychologie, volný
čas, prevence sociálně-patologických

www.ANNOjCK.CZ

poMoc NeZisKovKáM
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Jaká je aktuálně reálná situace
Už tu máme podzim...
u poskytovatelů sociálních služeb?
zamyšlení

ČESKÁ REPUBLIKA / JIHOČESKÝ KRAJ - Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR) provedla nedávno zmapování finanční situace u poskytovatelů sociálních služeb šetření ve všech krajích České republiky.
Dotazník šel nejen členům APSS ČR, ale poskytovatelů a k úplnému uzavření služby
zároveň i příspěvkovým organizacím, které u 3,9% poskytovatelů
patří krajům nebo obcím.
Mezi další nejčastější ohrožení patří zeCílem bylo zmapovat reálnou situaci po- jména omezení přijímání klientů náročnějskytovatelů a objem potřebného dofinanco- ších na péči z důvodu nedostatku pracovvání. Dotazníkové šetření probíhalo od 31. níků přímé péče v domovech se zvláštním
července do 20. srpna 2019.
režimem, dále pak zachování pouze základDo šetření se zapojilo 669 zařízení s 1 583 ních činností a omezení dohledů a doprovosociálními službami z celé České republiky. dů u pečovatelské služby nebo zachování
A jak to dopadlo? V Jihočeském kraji po- pouze základních činností v domovech pro
třebujeme nutně, dofinancovat sociální služ- seniory či omezení dostupnosti služby z důby o 61 361 500 korun. Celkově pro všech vodu odchodu kvalifikovaných a zapracočtrnáct krajů cifra vyskočila na potřebných vaných zaměstnanců, a tím pádem nutnost
1 073 807 508 korun, a to není nadhodnoce- proškolení nových zaměstnanců u osobní
né, ani přemrštěné, spíše naopak.
asistence.
V případě, že nedojde k dofinancování,
Máme se na co těšit. A komu zůstane ten
pak nás čeká snížení o 1 415 úvazků, což horký brambor? Nám všem, protože pokud
představuje průměrně 1,94 úvazku na po- nebudeme schopni zabezpečit sociální služskytovatele; omezení dostupnosti služby / by našich občanů, pak dojde k celkovému
prodloužení čekacích dob u 30,6% poskyto- propadu života v České republice.
vatelů; snížení platů zaměstnanců u 44,8%
-riki-
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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.

Dana Jahodová,
Andrea
Adecco group pro ředitelka Prosperita
Písek, z.s.
Jižní Čechy

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A JIHOČESKÝ PAKT ZAMĚSTNANOSTI
VYHLAŠUJÍ OCENĚNÍ

JIŽNÍ ČECHY - 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..., 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.
Tento malý odznáček s Udělovacím listem je znám nejen u nás, ale v celé Evropě,
Americe, Asii i v Austrálii. Udělování je
vždy zespoda, není to žádný řád nebo vyznamenání, 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 stupeň - 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 veřejnosti, jednorázově za dlouhodobou podporu
dětí a mládeže 6 / 101.
Jak sama tyto čísla ukazují, tak skoro
v každé jihočeské organizaci, spolku je někdo, 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 zelené Březové lístky novým nositelům, například Ondřeji Mařincovi - Čmelákovi nebo
děvčatům Karolíně Faltysové - Kája, Kateřině Petrové - Ťapce nebo Lence Semrádové - Rákos.
Jiří Riki Řeháček (8)
správce Jihočeské pyramidy BL

Rána jsou chladná, ale
jinak nastoupilo na pomyslný trůn nefalšované babí
léto. Nádherný podzim,
plno překrásných barev...
Ale také nastává čas, kdy
menšina diktuje většině!
Jsou spory kolem financování domácí zdravotní
péče, ministr Vojtěch
společně s premiérem Babišem vše podřizuje
názorům šestici spokojených, ale většina neziskovek jsou opačného názoru. Zdravotní sestry
z neziskovek utíkají ke kasám v marketech nebo
pracují v Rakousku nebo Německu. Regulované platy zdravotními pojišťovnami jsou až
o 15 000 korun nižší než sester v našich nemocnicích... Za pět let se u nás počet lidí s demencí zvýšil o 38 procent (zdroj VZP).... Naše
společnost stárne, ale my na to nejsme plně
připraveni. Něco je asi shnilé v českých zemích.
Prezident republiky Miloš Zeman se, před
svými 75., nechává konečně pořádně prohlédnout ve Vojenské nemocnici... Dále v médiích
najdete, že v České republice pouze 1/5 lidí
chce jít vlastní cestou, ostatní chtějí být zaměstnanci a jsou ochotni „držet hubu a krok“...
Ale na druhou stranu probleskují pozitivní
zprávy, že senioři jsou velmi aktivní. Pořádají
výlety, přednášky, besedy, například v Táboře se přihlásila osmdesátka 50+ do univerzity
třetího věku. Dětské a mládežnické organizace
jedou „bez ztráty kytičky“, kde jsou tradiční
hodnoty jako je pravda, láska, pochopení... základními pilíři organizací a spolků.
Ze všeho jsem trochu rozpačitý, protože jsem
polovinu života byl zaměstnanec a polovinu
živnostník. Obě verze měly své klady i zápory.
Přiznávám, že když jsem byl skoro vlastním
pánem, tak jsem byl spokojenější, svobodnější. Celou dobu jsem byl jakoby dobrovolníkem
pracujícím s dětmi a mládeží, a to mi zůstalo
dodnes. Nikdy jsem nečekal žádné velké poděkování ani ocenění. Byl jsem vždy tam, kde
jsem si myslel, že je mě nejvíce zapotřebí. Právě proto mě hodně mrzí, když lidi na sebe nejsou hodní, nepomáhají si a nechtějí být lepšími
a plnohodnotnými lidmi naší společnosti...
Jiří Riki Řeháček

DěkUJeMe
Ani letos na Stadionu Míru nechyběli žáci a žákyně táborské střední
zdravotnické školy. Ty jsme mohli
vidět na jednotlivých stanovištích, ale
i jako zdravotníky zářijového seniorského sportovního klání.

Fotografie jsou od Radka Gálise
z Táborských listů, Michaely Spálenkové z táborského JCZPS a městského
strážníka Tomáše Danka z Tábora.
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Čeká naše sociální služby kolaps?

Přežijí sociální služby rok 2019? Pokud kraje a obce nedostanou od státu 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 evropské peníze letošní problémy nevyřeší.
Kraje požadovaly doplacení dvou mi- koncem roku. Stále je něco v pohybu,
liard korun. Spor o to, kdo a kolik dofi- přetahování o moc zastiňuje potřebné.
nancuje, se vede nejméně čtvrt roku. Stát to neumí, dělat to nebude a ani na
A jaký je praktický výsledek? Šéfky re- to nedává potřebné finanční krytí. Ruku
sortů financí Alena Schillerová (ANO) na srdce, kdyby to řídil stát (třeba jako
a práce Jana Maláčová (ČSSD) se do- firmu), tak sociální služby už dávno nehodly se šéfkou Asociace krajů Janou existují, protože nejsou výdělečné a za
Mračkovou Vildumetzovou (ANO), že ty peníze by nikdo nepracoval. Někdo
stát i ministerstvo práce pošlou regio- si jen dělá PR a problém neřeší a nenům po půl miliardě, tedy dohromady chce ho řešit… Uvidíme, protože fimiliardu. Další 1,5 miliardy by do roku nance na zabezpečení sociální služby,
2022 mohly kraje získat z EU.???
krajů, obcí i neziskový sektor, by měly
Poskytovatelé péče letos na sociál- vystačit maximálně na měsíc, dva. Pak
ní služby požadovali 20,38 miliardy možná celou oblast postihne nečekakorun. Kraje od ministerstva práce na ně očekávaný kolaps. Populace stárne
dotace obdržely 15,12 miliardy. Po- a přitom se o ni, jako stát, neumíme plžadovaná reálná částka navíc nepočítá nohodnotně postarat... Aby to nakonec
s navýšením platů a zvláštních příplat- nedopadlo jako ve vtipu tady na strán-rikiků, které vláda schválila krátce před ce...
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Zamysleme se nad...

Prázdniny a dovolené skončily. Nyní s plnou vervou se ženeme
do další prospěšné
práce pro druhé, a tak
nás mrzí, že mnozí
naši členové stále neuplatňují své možnosti
prezentovat svou činnost formou příspěvků v našem Občasníku. My nikoho nenutíme, 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 Mrtvého brouka.
Plně si uvědomujeme, že doba je značně hektická, a to pro všechny nestátní
neziskové organizace bez rozdílu, protože 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 neumí a ani by to za tak malé finanční prostředky nedělali, a tak pro ně je nejlepší
vše negovat, házet všechny neziskovky do
jednoho pytle a vyzvedávat vše negativní. Vždyť každý z nás je jiný, stejně tak
většina neziskovek pracuje fantasticky,
jiné, většinou ty politizované a stranické,
odčerpávají potřebné finanční prostředky (většinou garantované) na to důležité.
Někdo možná namítne, že si moc dovoluji, ale ruku na srdce - je to, nebo není
pravda? Navíc mě nikdo neplatí, nikdo
mě finančně nepodporuje a nevlastním
žádnou stranickou legitimaci. Také nejméně už tři roky nabízím svou funkci
a doposud se nenašel nikdo, kdo by převzal pádlo jihočeské střešní asociace neziskovek, což mě mrzí, protože by to chtělo 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

nezis-

se obrátit
Letos určitě budeme v Náchodě oKam
radu, ale i o pomoc

NÁCHOD - Letošní Celostátní vzájemná výměna zkušeností se koná sice na
druhém konci republiky ve dnech 15. až 17. listopadu 2019, ale je fantastickým setkáním lidí, kteří hlavně pracují s dětmi a mládeží, ale i pro ostatní
volnočasové spolky, kluby nebo i organizace.
jevů, metodika a didaktika, mediální
výchova, osobnostní a sociální výchova,
etická výchova, inkluze v oddílech, speciální pedagogika – práce se znevýchodněnými dětmi a mládeží, osobní rozvoj,
lektorské dovednosti, motivace, boj proti vyhoření, sebeevaluace
Příroda, ekologie a pobyt v přírodě (EKO): environmentální výchova,
Příští rok se připravuje v Českých Bu- lesní moudrost, místně ukotvené učení,
dějovicích, tedy u nás na jihu, a tak pro- questing a geocaching, environmentální
sím, když se na vás organizátoři obrátí, senzitivita, odcizování se přírodě, hry v
přírodě, globální výchova, lesní školky,
tak jim všemožně vyjděte vstříc.
Ale neodbíhejme. Letošní ročník pro- horolezectví, voda, lyže, vysokohorská
běhne pod mottem „Zapojíme všechny v turistika
Tábornicko-oddílová řada (TAB):
jedné síti!“, a to už samo hovoří za vše.
Máme se na co těšit. konkrétní progra- příprava a organizace táborů, formy
mová nabídka je na https://www.cvvz. táborů, táborové minimum, historie,
cz/program a lze vyhledávat i podle celotáborové hry, dramaturgie akcí, animátorství, ekonomika tábora, celoroční
jména lektora, dne nebo času.
hry, oddíly, oddílové schůzky, uzlování,
CO NáS RáMCOVě Čeká?
Sportovně-herní řada (SPH): larpy, šifrování, lesní moudrost, indiáni
Cestovatelská řada (CES): cestopohybové a sportovní aktivity, tanec,
divadlo, airsoft a paintball, simulační a vatelské přednášky, cestování s oddíly,
strategické hry, bojovky, seznamovač- cestování na vlastní pěst
Doprovodná řada (DOP): exkurze,
ky a icebreaky, psychomotorické, stolvýjezdní
programy, výstavy, doprovodní a deskové, hry s využitím moderních
né programy...
-rikitechnologií
Hudební, taneční, divadelní řada
(HTD): hudební nástroje, tanec, taneční
hry, divadlo a jeho využití
Tvořivá řada (TVO): výtvarničení a
výroba čehokoliv, rukodělky
Fyzika a technologie, (FTP): počítače, web, fyzikální, pokusy, fotografie
Manažerská řada (MAN): zákony,
vyhlášky, účetnictví a ekonomika, stanovy a právní forma, grantová a dotační
politika, ČRDM, MŠMT, zodpovědnost, pojištění, duševní vlastnictví, politika vůči NNO, pořádání hromadných
akcí, PR (tiskovky, malé - klubové časopisy, web…), lobbying, fundraising,
marketing, vedení a motivování lidí,
práce s dobrovolníky, personalistika,
psaní grantů
Pedagogicko-metodická
řada
(PED): pedagogika, psychologie, volný
čas, prevence sociálně-patologických

PRO ČLENY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORgANIZACÍ jIHOČESKéHO KRAjE,
KTEřÍ PROPAgujÍ A NAPLňujÍ PřÁTELSTVÍ ROZRůZNěNÝCH
ZiMA 2019

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
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o naší sametové revoluci trochu jinak

Oslavy a připomenutí 30 let od pádu komunismu máme za sebou. Je pravda. Že jsme o hodně dál než v roce 1989. Přesto jsou rezervy v životní úrovni,
platech i politické kultuře. Je až zrůdné, že je velký počet pamětníků, kteří si
myslí, že režim před rokem 1989 byl lepší, než ten současný. Mnoho lidí se považuje za oběti listopadu 89, protože očekávání roku 1989 se nenaplnila.
Vezměme třeba oficiální oslavu stát- se vykládají stále stejně. Nikdo se neponího svátku. Ten je vlastně oslavou na- zastavuje nad tím, že v okolních zemích
rozenin současného prezidenta. Na ni padaly socialistické režimy jako domijsou zváni pouze ti, kteří jsou hlavě stá- no. Informace jsou často povrchní a jedtu nakloněni, podle osobních sympatií nostranné, nejdou do hloubky. Zapomíči antipatií.
ná se, že ve skutečnosti Československo
Největší ztrátu od roku 89 není na poli bylo „sovětskou kolonií!“. To otevřeně
svobody, nýbrž v postavení českého přiznal v roce 1990 i Gustáv Husák.
národa. Rozloučili jsme se se Slováky, A nemohlo to být jinak. Na základě
nikdo se nikoho neptal, a zapouzdřili se tajných dohod Spojenců po 2. světové
do naší malé kotliny. Přitom rok 1989 válce (Velké Británie, USA a Sovětskébyl velkou příležitostí otevřít se Evropě ho svazu) byl prostor východní Evroi světu. Podle Jana Šolty, uznávaného py věnován Stalinovi, a tak se tady nic
ekonomického historika, byl náš listo- neudálo bez vůle a požehnání Sovětů.
pad 1989 a pád socialismu ve východ- Zapomíná se, že náš listopad nebyl jením bloku důsledkem předem připravo- nom vyvrcholením nespokojenosti mas
vané velké Petrestrojky v režii Sovětů obyvatelstva v celé východní Evropě,
a informace o událostech listopadu ale také nedílnou součástí tzv. globální
1989 v českých médiích nejsou opět ob- perestrojky, způsobu, kterým Sovětský
jektivní, ani pravdivé. Výklad listopadu svaz rychle řešil své problémy.
1989 je sterilní a už se nemění. Události
Pokračování na straně 6

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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ZAMyšleNí

trochu pozornosti...

Myslel jsem, že politici, ale i někteří novináři jsou chytřejší a hlavně lidštější. Jejich úvahy posledních let svědčí
o tom, že mezi ně nepatří.
Neustále „krmíme“ kolem dvě stě padesát tisíc
lenochů, kteří odmítají
pracovat. Živíme je. Platíme také velké vyžírky
politických stran a jakoby
nadací. Důchody se de
facto nezvyšují, ale udržují. Zrychlilo se tempo
zdražování všeho možného i nemožného. Drazí, hodně drazí, politici zvyšte věk důchodu na
sedmdesát, osmdesát nebo raději na devadesát
let a nebude se muset vyplácet důchod už vůbec
nikomu. Už těch zcestných keců začínám mít
opravdu plné zuby. Stále se „žvatlá“ o tom,
že parazity jsou neziskovky, ale v mnohých by
žádný státní úředník nebo politik za takovou
mzdu a pracovní náplň a nasazení nepracoval. Kde je ta naše spravedlnost demokracie?
Stále se měří dvojím metrem. Příkladem jsou
sociální služby, dětské a mládežnické kluby,
spolky a sportovní oddíly (nemluvím o profesionálech), které jsou nedoceněné a většina z nás
to dělá jako dobrovolníci bez odměn nebo nějakého platu. Ostatní pracují za tzv. minimální
mzdu nebo o něco vyšší odměnu. Většina z nás
jsou nadšenci, kteří se neumí pohybovat v nadstandardní dotační politice.
Doba je značně neutěšená. Ale ke konci roku bychom měli být v pohodě, přát si to
nejlepší, lidi by na sebe měli být hodnější,
vstřícnější… ale opak je pravdou. Stačí si sem
tam pustit jednání našeho parlamentu. Prostě
a jednoduše – my z neziskovek jsme pro ně stoprocentní nepřátelé, protože chceme budovat
občanskou společnost na principech odpovědnosti, osobního příkladu, slušnosti, vzájemné
solidarity, pravdy a lásky…, a to se právě těch
výše zmíněným hodně nelíbí a nejraději by
všechno sami řídili se svými souputníky. Nejraději by zrušily všechny neziskovky, kromě
těch, které si sami vyrobili jako trafiky a jsou
spíše příspěvkovými organizacemi, s garancí
finanční a hmotné podpory státní správy a jejich podvěsů.
Přesto věřím, že bude líp, protože my se,
snad, tak lehko nedáme a nenecháme si všechno líbit. Následné roky jsou zase volební, a tak
se vzpamatujme a konečně ti šikovní se do nich
zapojte, protože jinak se nic nezmění.
Jiří Riki Řeháček

