OBČASNÍK
WWW.ANNOJCK.CZ

PRO ČLENY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ JIHOČESKÉHO KRAJE,
KTEŘÍ PROPAGUJÍ A NAPLŇUJÍ PŘÁTELSTVÍ ROZRŮZNĚNÝCH
BŘEZEN 2021
ZDARMA * ASOCIACE NNO JČK BYLA ZALOŽENÁ V ROCE 2010 * IX. ROČNÍK * ZE ŽIVOTA ASOCIACE * PŘIHLÁŠKA ANNO JČK

Jsme před velkým rozhodnutím

Naše asociace vstoupila do svého jedenáctého roku a většinu svého
působení v Jihočeském kraji má výbor stejné složení. Nastal čas, aby
byla změna. Vážení členové, čekám, jako dosavadní předseda, na nominace do nového výboru do 30. dubna 2021. Právě nyní pořádáme
valnou hromadu - členskou schůzi korespondenčně.
K jednotlivým změnám už došlo to rádi, protože to bylo pro fajn zapálené
a další jsou na řadě. Dr. Václav Pavlík lidi kolem nás, kteří se snaží o zdravou
vlastně ukončil svou funkci tajemníka občanskou společnost. Nyní je tzv. „míč
- vedoucí kanceláře se zrušením kance- na vaší straně“, protože záleží pouze
láře a loni člena Regionální stálé kon- na vás, členské základně, zda asociaci
ference pro území Jihočeského kraje, chcete či nechcete. Nejde o žádné ultistejně tak já, jako náhradník. Oba dva mátum, ale naplnění toho, na čem jsme
už jsme dávno ve starobním důchodu, se společně domluvili na valné hromadě
máme mnoho osobních problémů, a tak - členské schůzi více než před třemi lety.
stěží můžeme vykonávat své funkce, ne- Ano, oba jsme přesluhovali více než daljen jak bychom chtěli, ale i měli.
ší tři roky, měli jste na své návrhy také
Před několika lety jsme museli zrušit stejnou rozhodovací dobu, a tak to není
i kancelář, protože jsme na provoz ne- nic překvapující. V opačném případě,
sehnali žádné prostředky (neumíme to). jako předseda, navrhnu zrušení asociOba jsme své funkce vykonávali jako ace a vše s tím spojené. Něco vymazat
dobrovolníci bez odměny. Dělali jsme z historie není problém, ale málokdy se
povede to obnovit. Záleží jen na vás.
Jiří Riki Řeháček,
předseda Asociace NNO Jčk
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MÍSTO ÚVODNÍKU MALÉ ZAMYŠLENÍ

Co jsme to za lidi?

Současná
doba
je hodně hektická.
Můžeme se rozčilovat nad papalášským
chováním politických
vyvolenců v hospodě
na Vyšehradě nebo
v teplickém hotelu,
kde slavili jednoho
z kmotrů ČSSD. Náš
papaláš a mafián si je jistý svou nedotknutelností. Média se snaží kolem
toho udělat trochu humbuku, pohrozit
prstíkem, ale nic se nezmění. Mnohokrát vyhozený, do 1. února liberecký
policejní ředitel, Vladislav Husák má
určitě někde připravené teplé místečko.
Takové papalášské jednání nás může
štvát. Dalším úsměvným počinem je
reklama na síť testovacích míst CovidPointy. Vykoukne-li z billboardu kampaně tohoto soukromého projektu xicht
našich už vyčnělých celebrit, pak to je
antikampaň. Každý ví, že jde o projekt
založený na památné vyšehradské žranici Prymulou, galeristou Třeštíkem,
Faltýnkem a lidí z vedení VZP. Kšeft,
který prostřednictvím tentokrát Prymuly v roli premiérova poradce dostal
zelenou od vlády k plošnému testování.
Zaplatí ho VZP, vlastně daňový poplatník. A vždyť tu jde jen asi o šest miliard korun. Máme tu holt ten nouzový
stav - rychlost nade vše, a to za každou
cenu. Dohody o dodávkách vakcíny
proti covidu-19 jsou špatné, nedotažené a zdlouhavé. Místo toho, abychom
se očkovali co nejdříve, tak opět zažíváme různé tanečky, výmluvy apod.
Mě osobně je mi zcela jedno, kterou
vakcínou budu očkován, ale hlavně aby
fungovala a ochránila nejen mě a mé
blízké, ale všechny kolem nás. Prodlužování nouzového stavu nás neochrání,
to vím, protože moje obě mamky byly
opatrné, skoro nikam nechodily, nestýkaly se skoro s nikým a obě zemřeli na
kovid.
Prostě je něco hodně shnilé v tom našem státě Českém.

OMEZENÁ NABÍDKA

MŮŽETE MÍT PĚKNÝ DÁREK
PRO SVÉ NEJBLIŽŠÍ

Ke konci roku 2020 vyšla nízkonákladová publikace kresleného humoru pod
aktuálním tématem Rouškování. Autor
tady v sedmdesáti kresbičkách humorně poukazuje na různá úskalí současné
problematiky s covidem-19.
Nezaváhejte! Některé kreslené vtipy
znáte i z našeho Občasníku. Pokud máte
zájem, pak jeden výtisk stojí 100 Kč +
poštovné (1-2 publikace 30 Kč)
Není nic jednoduššího. Stačí na účet
1011705537/6100 poslat částku 130 Kč
(230) a do poznámky napsat Jméno, příjmení a celou svou adresu s PSČ a telefonem (kdyby byl problém)
Ještě máme v redakci také několik výtisků předcházející publikace Kreslení
je pro mne radost i autoterapie, která
obsahuje neuvěřitelných sto vtipů, aktuálních situací (také za 100 Kč + poštovné).
-red-

NOVINKA
NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
RADY VLÁDY
PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ
ORGANIZACE
JSOU DVĚ NOVINKY
1/ Ve čtvrtek 4. února 2021 byla zveřejněna výzva k předkládání nominací do
pracovní skupiny pro zpracování metodiky
pro účast zástupců občanské společnosti v participativních procesech ústředních
orgánů státní správy. Termín uzávěrky je
15. března 2021. Více informací naleznete
zdehttp://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/aktuality/vyzva-k-nominaci-clenu-zastupujicich-neziskovy-sektor-do-pracovni-skupiny-k-tvorbe-metodiky-participace--186441/
2/ Masarykova univerzita vytvořila kalkulačku finančního zdraví neziskové organizace. Tento nástroj, který je k dispozici
zdarma, je určen zejména pro vlastní sebehodnocení jednotlivých NNO.
Více informací zde http://www.vlada.cz/
cz/ppov/rnno/aktuality/kalkulacka-financniho-zdravi-neziskove-organizace-186411/
či přímo na webových stránkách www.fikane.cz (Finanční kalkulačka neziskových
organizací),
Mgr. Hana Fungačová
Sekretariát Rady vlády pro NNO
http://www.vlada.cz
http://rvnno.vlada.cz
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vydává Asociace nestátních neziskových
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BÚ ANNO JČK: 0270126754/0300
Občasník stále vychází bez jakékoliv
cizí finanční nebo materiální podpory.
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ZAMYŠLENÍ
V polovině ledna 2021 mi přišla
SMS z MČ, že pokud je mi nad 80
a jsem hůře pohyblivá, mohu si objednat na očkování
mobilní tým. Je
tam číslo pevné
linky a úřední hodiny. Milá pozornost, jistě, až na
to, že jsem o deset
let mladší. Copak
radnice, kde bydlím, nezná můj rok
narození? Mají mě
v registrech OSVČ
na živnosťáku, dále na místním FÚ
- platím daně z podnikání a vlastnictví nemovitosti, mám online parkovací
kartu, vyřizovala jsem si tam občanku i
pas. Nevím, kam všude jsem ještě musela zadávat své datum narození. Vypadá
to jako maličkost, ale svědčí to o mizerné úrovni digitalizace veřejné správy.
Nic není propojené, jednotlivé systémy
spolu nekomunikují a všem to přidělává spoustu zbytečné práce. Asi proto
máme tolik úředníků. S přáním lepšího
roku 2021...
Ing. Martina Berdychová
(výkonná předsedkyně Asociace NNO v ČR)

Připomínáme

Žádáme všechny naše členy, aby nezapomněli do března 2021 zaplatit členský
příspěvek 2021, protože vše podražilo
a máme některé platby, které nesečkají.
ERA: 0270126754/0300

POMOC DRUHÝM

POMOC NEZISKOVKÁM

Projekt Euroklíč v Jihočeském
kraji pokračoval i v roce 2020 Kam se obrátit

Projekt Euroklíč v Jihočeském kraji běží již šestým
rokem. Centrálním distributorem Euroklíčů v Jihočeském kraji je Národní rada osob se zdravotním
postižením České republiky. Euroklíče také distribuují pracoviště Jihočeského centra pro zdravotně
postižené a seniory, o.p.s. v Českých Budějovicích,
Českém Krumlově, Jindřichově Hradci, Písku, Prachaticích, Strakonicích, Táboře a ve Vlachově Březí.
Euroklíč
Jihočeské centrum pro zdravotně pomůže zdarma stižené a seniory, o.p.s. a Národní rada
získat držitel osob se zdravotním postižením v roce
průkazu TP, 2020 vydali pouze 85 kusů euroklíčů. Je
ZTP a ZTP/P, to velmi malý počet oproti předcházejídiabetik, stomik, onkologický pacient, cím rokům. Je to způsobeno nouzovým
člověk trpící roztroušenou sklerózou, stavem a omezením jednotlivých služeb.
Parkinsonovou chorobou, nespecifický- V roce 2018 bylo vydáno na území Jimi střevními záněty (Crohnova choroba hočeského kraje 218 euroklíčů a v roce
a ulcerózní kolitida) a močovými dys- 2019 se vydalo 219 kusů.
funkcemi. Nově také mohou o euroklíč
Všechna distribuční místa mají v soupožádat lidé, kterým byla diagnostiková- časné době dostatečnou zásobu euroklína porucha autistického spektra.
čů, takže případní zájemci si mohou euZájemce o Euroklíč musí mít trvalý roklíče bezplatně vyzvednout na našich
pobyt na území Jihočeského kraje a při pracovištích i v roce 2021.
předávání Euroklíče musí předložit obKontakty na všechna distribuční
čanský průkaz a průkaz TP, ZTP či místa najdete na www.jczps.cz a www.
ZTP/P. U lidí, kteří nejsou jeho držiteli, nrzp.cz.
je při vyplňování Evidenční karty uvedeMgr. Hana Vlasáková, DiS.
no, že patří do některé z cílových skupin.
V České republice je v současné době
Eurozámkem osazeno okolo 1.100 míst,
jsou to především úřady, nádraží, čerpací
stanice či obchodní centra. Díky Euroklíči mají lidé se zdravotním postižením či
rodiče s malými dětmi zajištěnou rychlou a důstojnou dostupnost veřejných
Vážení členové Asociace nestátsociálních a technických kompenzačních
ních
neziskových organizací Jihozařízení (např. výtahy, svislé a schodiščeského
kraje, prosíme vás, nezaťové plošiny, veřejné WC aj.).
pomeňte
pravidelně informovat
V Jihočeském kraji je v současné době
o
své
aktuální
činnosti a připravoosazeno celkem 56 míst, a to v Českém
vaných
akcích
v našem společném
Krumlově (8 míst), v Českých BudějoviObčasníku.
cích (9 míst), v Písku (2 místa), v PraPřitom neopomeňte, že pozvánky
chaticích (11 míst), v Táboře (4 místa),
musí
být nejméně na následující měHluboká nad Vltavou (3 místa), v Třesíc
(aktuálnost
informace). Lze také
boni (4 místa) a pak po jednom místě
informovat
o
aktuálních
akcích, které
například Blatné, Březnici, Českých Veprávě
proběhly...
(rozsah
textu má být
lenicích, Dačicích, Kaplici, Milevsku,
10
až
15
řádků
na
jednu
akci
ve WorNové Peci, Strakonicích, Sezimově Ústí,
du
+
fotografie
zvlášť
v
JPG
formátu)
Týně nad Vltavou nebo Vodňanech.
Uzávěrka je vždy v polovině měsíDalší místa k osazení se hledají a mace,
a tak neváhejte, protože Občasník
pují. Pokud máte návrh nějakého místa
je
hlavně
připravován pro vás a naše
vhodného k osazení, tak nás neváhejte
příznivce.
redakce
kontaktovat.

Nezapomínejte
na příspěvky
do našeho Občasníku

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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POLEMIKA

NOMINACE

Kam kráčíš
Odpovědné veřejné zakázky
Česká republiko
Je na čase pomalu připomenout,
že tvůrci moderní
krizové legislativy v civilizovaném
světě
vycházeli
z premisy, že jde
vždy o krátkodobá, úzce vymezená
opatření, z hlediska jejich efektivity a reálného přínosu vždy striktně přezkoumávaných parlamentem nebo kontrolními
orgány. V Česku tomu tak není.
Když chvilku počkáme, jak by řekl
Cimrman, oslavíme brzy rok s několika
přestávkami trvající nouzový stav, jehož
ani poslední čtyři měsíce situaci s nákazou nijak nevylepšily. Vylepšily se pouze
účty řady jedinců a patrně i politických
stran díky nekontrolovaným obchodním
operacím a finančním transferům, které
nouzový stav umožňuje. No, proto je také
tak oblíbený. A navíc umožňuje užívat
si v podstatě nekontrolovanou moc, Ta
však není prostředkem pomoci občanům,
nemocným, funkčnosti zdravotnického
a sociálního servisu státu.
Občan by měl vnímat a zdá se, že pomalu začal, jádro celého problému: Už
skoro rok v Česku neplatí elementární
zásada demokratického právního státu,
kterou znalo už římské právo, že člověk
smí dělat to, co mu zákon vysloveně nezakazuje; a toto právo má zákon chránit.
Ale skoro rok už platí, že děláme jen to,
co nám vláda blahosklonně povolí.
Způsoby ochrany před kovidem, jsou
všude na světě v podstatě stejné a vyžadují jistě krizovou legislativu i omezení.
Avšak to samo nestačí, pokud to nedoprovází profesionální práce a servis státní správy a manažerská zdatnost politiků. A s tím nám tu nošení roušek nebo
respirátorů, ba ani nouzový stav nepomůže. Naopak, terminálně se rozpadá
důvěra občanů ve stát a jeho instituce.
Spolu s kšeftařením, papalášstvím a politickým nepotismem je to, stejně jako
kdykoliv v historii, výrazný příznak rozpadu státu.
PhDr. Stanislav Konečný,
filozof, politolog a humanista
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Leona Gergelová Šteigrová, vedoucí oddělení veřejných zakázek Ministerstva práce a sociálních věcí, byla jmenována členkou rozkladové
komise ÚOHS.
Leona, která
NEFORMÁLNÍ A PRAKTICKÉ
je také odbor- SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ S ODPOnou gestorkou VĚDNÝM ZADÁVÁNÍM je hlavním
projektu „Odpovědný přístup k veřej- programem Platným nákupům – Strategické zadávání formy odpovědveřejných zakázek,“ byla jmenována ného veřejného
členkou rozkladové komise předsedou zadávání. Už více
ÚOHS JUDr. PhDr. Petrem Mlsnou, než 20 zadavatePh.D., a to ke dni 25. ledna 2021.
lů se pravidelně
„Velmi si vážím toho, že jsem byla no- (zatím virtuálně)
minována do rozkladové komise ÚOHS schází od loňze strany organizací jakými je Transpa- ského podzimu.
rency International, Rekonstrukce stá- Během diskusí se
tu a Oživení. Je to pro mě i velký záva- otevírají i nová
zek, abych naplnila očekávání nevlád- témata, jako bylo
ního sektoru, dlouhodobě bojujícího za třeba měření výefektivitu a transparentnost veřejných sledků odpovědzakázek v České republice. Současně ného
zadávání
vnímám, že jsem byla jmenována v ná- nebo etické kovaznosti na práci, kterou náš tým na dexy pro dodavaMinisterstvu práce a sociálních věcí tele.
už více než 5 let odvádí v tématu odpovědného (resp. udržitelného, či chcete-li strategického) veřejného zadávání.
Důležité sdělení:
Jsem připravena tuto důvěru nezklamat
Chcete se také učit od ostatních
a nabídnout svoji expertízu v oblasti
zadavatelů a radit se s nimi o svých
strategického a udržitelného veřejného
postupech? Staňte se členem Platzadávání,“ říká Leona Gergelová Šteiformy OVZ - členství je zdarma a
grová ke svému jmenování.
informace o přihlášení najdete tady:
Pavel Trantina
http://sovz.cz/.../vznika-platforma-odpovedneho.../

KRESLENÝ HUMOR

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ANI KOVID NÁS NEZASTAVÍ, NAOPAK

STRAKONICE - Za pětadvacet let existence
služby Osobní asistence se skrývá mnoho hodin
dobré práce naplněné péčí o naše uživatele. Ale
hlavně jsou to léta naplněná vděkem a úsměvy
našich seniorů, zdravotně postižených a všech,
kterým jsme mohli pomoci někdy skutkem, někdy slovem. Za kvalitou služby stojí v prvé řadě osobní asistentky. Některé
z nich je dokonce poskytují od samých počátků. Jsme pyšní na naše dlouholeté
zaměstnance, díky kterým pokračujeme i v této náročné době.
Jako ostatní poskytovatelé, jsme i my, velmi obtížné nedostat se do finančních
byli najednou postaveni do situací, kte- problémů. A rozhodně největší podíl na
ré jsme neznali a museli je řešit. Jak budoucnosti naší služby má i Jihočeský
ochránit sebe, naše uživatelé a své ro- kraj, který poskytuje finance na mzdy
diny. A přitom všem zajistit potřebnou pracovníků a díky jeho podpoře tu můpomoc. KOVID nás naučil, že nic není žeme být pro naše klienty.
samozřejmost a jak nám i „obyčejná“
Minulý rok skončil, doufali jsme, že
společnost druhého může chybět.
ten letošní - 2021 - nám snad ukáže
Díky spolupráci a odhodlání jsme mi- lepší tvář. Nadále poskytujeme služnulý rok přečkali. Osobní asistence nás by v plném rozsahu, 24/7, svátky – ne
zaměstnala všechny, často nám někdo svátky. Navýšily se nám požadavky od
chyběl, hledala se pomoc. Pracovali stávajících uživatelů a práce je dostatek.
všichni, včetně mě, vedoucí pracoviš- Přesto, si dokážeme najít místo pro kotě a sociální pracovnice. Oblékly jsme hokoliv, kdo bude ze Strakonic potřeboochranné pomůcky a vyrazily do terénu. vat pomoc.
Musím říct, že mě to bavilo mnohem
Zbývá mi pouze poděkovat za skvěvíce než práce za stolem. Avšak, i tu lou práci svým kolegyním - osobním
jsem musela spolu s kolegyní Hankou asistentkám a sociální pracovnici. DĚHolubovou zvládnout.
KUJI. Krizové situace nás prověří, jak
Podporu jsme měly i díky finanční kvalitní lidi máme kolem sebe. Já mohu
podpoře MPSV, které nám pomohlo na- říct, že náš tým kvalitní je!
koupit z mimořádných grantů ochranné
Jana Horvátová, DiS.,
pomůcky. Bez těchto financí by bylo
vedoucí služby osobní asistence

NEZAPOMENEME

V úterý 26. ledna 2021 po dlouhé nemoci odešla ve věku 75 let úžasná žena
a herečka Hana Maciuchová, která byla
také patronkou Národní ceny sociálních
služeb - Pečovatel/ka roku, ocenění, jež
každoročně vyhlašuje Diakonie ČCE
a APSS ČR. Budeme si ji pamatovat
jako Anče z Krkonošských pohádek,
manželku dr. Blažeje z Nemocnice na
kraji města i kadeřnici Vlastu z Chalupářů. Děkujeme za chvíle, jež jste věnovala sociálním službám...
-red-

LISTY SOC. PRÁCE

NEJEN O ČASOPISU

Odborný
časopis Sociální služby
vznikl
počátkem
roku 2009. Vychází
jako měsíčník a je
určen všem, kteří
pracují v sociálních
službách nebo se
o tuto oblast zajímají. Má průměrný
náklad 3800 kusů, vychází desetkrát
ročně s cca 20 000 čtenářů.
„Člověk má právo na to, vyjádřit své
názory, ať už jsou více či méně většinovou společností uznávány jako přijatelné, vhodné či chcete-li akceptovatelné.
Domnívám se, že ať už můj názor je
jakýkoliv, úkolem novináře není vybírat
si pro rozhovor pouze osobnosti se stejným názorem, jako je jeho vlastní, ale
musí být schopný vést rozhovor s kýmkoliv, a to zejména s respektem, aby si
sám čtenář mohl utvořit svůj vlastní
názor či pohled na dané téma nebo se
o dané téma více zajímat“, uvedla na
facebooku Ing. Petra Cibulková, šéfredaktorka časopisu Sociální služby a tisková mluvčí Asociace poskytovatelů
sociálních služeb ČR
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OTÁZKY, ODPOVĚDI

Neziskovky musí samy sebe lépe hájit v médiích

Stále méně lidí důvěřuje neziskovým organizacím. Podle
Marka Šedivého, prezidenta Asociace veřejně prospěšných organizací České republiky a Jiřího Rikiho Řeháčka, předsedy
Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje, se po neustálém snižování dotací pro neziskové organizace
nedá očekávat obrat k lepšímu. Ke špatnému obrazu přispívají
nejen politici, ale určitou měrou tomuto obrazu napomáhají
také média. Přestože právě v době pandemie neziskovky v sociální oblasti měly své nezastupitelné místo.
Jaké neziskovky dlouhodobě čelí kovka je potřeba, protože se například
stará o nemocné, seniory, děti nebo mlákritice nejčastěji?
MŠ: Nejsnáze kritizovatelné jsou dež s minimálními náklady a od státu
neziskovky obhajující lidská práva – někteří dostávají sice podporu, ale pro
a jsme zpět u uprchlíků, genderu a po- státní sektor by to byla almužna, za ktedobně. K tomu si přidejte kauzy spojené rou by to z nich nikdo nedělal.
Takže nevěříte, že se stav změní?
s neprůhledným financováním sportu na
JRŘ: Změní, ale také my v neziskovministerstvu školství, které jsou vděčným tématem pro média. Po tom všem kách se budeme muset naučit svou práci
stačí, když premiér prohlásí, že nezis- dobře prodat a nebát se nastavit zrcadlo
kovky čerpají od státu 18 miliard korun tak, aby ty parazitující na našich ideách
a že je třeba je podřídit řádné kontrole, byly vidět a staly se pro veřejnost znáprotože stát by neměl financovat nějaké mé. Aby neházely všechny neziskovky
pochybné a neprůhledné aktivity. Při- do jednoho pytle nebo byli přesvědčeni,
tom každá dotace musí projít podrob- že neziskovka vše dělá zadarmo.
To znamená, že neziskovky vydělánou kontrolou vyúčtování úředníky přívají? To jsou pak podnikatelé....
slušného ministerstva.
JRŘ: Opět zkreslený pohled, který
Dá se s nedůvěrou v neziskovky
je schválně neustále oživován. V neněco dělat?
MŠ: Jsem přesvědčen, že ano. Nezis- ziskovkách pracují lidé, kteří také musí
kovky musí lépe hájit samy sebe v mé- platit nájem, odpady, vodné a stočné,
diích a dobře prezentovat výsledky své elektřinu, plyn, stravování, ošacení,
činnosti. Musí diskutovat s novináři pomůcky do školy svých dětí, kroužky,
a médii, která nepravdy o neziskových
organizacích zveřejňují. Některá to
nedělají ve zlém úmyslu, ale z nevědomosti, a některá naopak po dezinformacích nejen o neziskovkách přímo pasou.
Proto se musíme jako neziskovky naučit
prezentovat fakta, třeba to, že výdaje
státního rozpočtu na dotace pro neziskové organizace nepřesahují jedno procento státního rozpočtu.
Jak vidíte neziskovky v době neustélého nouzového stavu?
JRŘ: Není to moc slavné. Když si
projedete facebook, tak
neustále je vidět, že lidé
jsou negativně ovlivňováni a plně nechápou
statut nestátní nezisková organizace. Na druhou stranu, pokud se
nebudou rozlišovat tzv.
„politické neziskovky“,
politické strany nebo církve či uměle vytvořené státní podvěsy, pak se vše bude
těžko vysvětlovat, že právě ta naše nezis-
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kulturu a sport. Jsou to normální lidi,
se svými radostmi i starostmi. Většinou
svou práci mají rádi, mají rádi lidi, a tak
chtějí pomáhat druhým... A to je špatné? To by za to měli být bez prostředků?
A dobrovolník je už pro mnohé nadávka?, nebo co je člověk pracující v neziskovce, která se stará o nemocné, seniory, problémové osoby apod.?
A pokud se nějaké neziskovce podaří vytvořit nějaký zisk, pak ho okamžitě
zase vkládá do neziskovky ke zlepšení
svých služeb pro ostatní.
Jak to vypadá, tak tohle téma nemá
žádné řešení.
JRŘ: Má a není to jen tím, že jsem
optimista, ale potřebuje to pár změn
v zákonech, aby bylo více čitelné k čemu
je ta daná neziskovka. Potom je potřeba, aby média také chtěla nějaké pozitivní zprávy, že se někomu něco povedlo,
že postižení, senioři, etnika, malé děti,
mládež mají někde zastání, že existuje
někdo, kdo jim pomůže vytvářet moderního člověka s etickým kodexem.
Je pravda, že mnohé neziskovky už
mnohdy nemají ani sílu, aby stále, donekonečna, něco někomu vyvracely
a vysvětlovaly. Ony na to nemají žádný
nástroj jako politické strany, státní aparát nebo podnikatelské subjekty. Přesto
věřím, že přijde doba, kdy si občanská
společnost bude vážit sama sebe.
-red-

XXXXXX
POMOC
DRUHÝM

Dobročinné obchůdky

ČESKÉ BUDĚJOVICE / PRACHATICE - Doba je
těžká pro nás pro všechny a omezení kvůli pandemii
covid-19 jsou veliká. Dopadla i na chod našich dobročinných obchůdků Jihočeského centra pro zdravotně
postižené a seniory v Českých Budějovicích a Prachaticích, které byly po určitou dobu z důvodu vládních nařízení zavřeny.
Při fungování dobročinných obchůdků
se hlásíme k naplňování environmentálního principu sociálního podnikaní. Všechno
zboží, které v dobročinných obchůdkách
prodáváme, pochází výhradně z darů fyzických i právnických osob, tyto věci by jinak
skončili v odpadu nebo ve sběrném dvoře
a my jim dáváme nový život a šanci na další využití. V obchůdkách používáme i darované igelitové a papírové tašky. Třídíme
odpad, kterého je ale velmi málo. Textilní
věci, které v obchůdku neprodáme, darujeme dál do textilních kontejnerů na další
zpracování.
Dobročinný obchůdek v Českých Budějovicích je nový, na svoje otevření si musel
počkat do 3. prosince 2020, a tak jsme jej
otevírali na Mezinárodní den zdravotně postižených, což je velmi příhodné, protože
i převážná část pracovníků dobročinných
obchůdků jsou osoby se zdravotním postižením či omezením. Sortiment neustále
rozšiřujeme a přizpůsobujeme potřebám
zákazníků a také vládním nařízením. Českobudějovickému obchůdku nyní vládne
dětské oblečení a obuv za akční ceny.
Prachatický dobročinné obchůdek, který
slouží občanům z Prachatic a okolí již od
roku 2014 si s různými omezeními a zákazy prodeje poradil. Nabízí jen to, co je
povolené a rozšiřuje sortiment, abychom
svým stálým zákazníkům mohli nabídnout,
co právě potřebují a přilákali i nové zákazníky. V Prachaticích jsme koncem roku
2020 nově začali prodávat galanterii, roušVýznam dobročinných obchůdků v souky, desinfekční prostředky a kompenzační
časné
nelehké době velmi stoupá, vzhledem
pomůcky.
k širokému sortimentu (domácí potřeby, oblečení, hračky, bižuterie, knihy atd.), který
nabízí a symbolickým cenám, což je důležité pro osoby, které kvůli pandemické situaci a jejím následkům ztratili příjem a potřebují si nakoupit základní potřeby. Dlouhodobě jsou našimi stálými zákazníky osoby,
které jsou v nějaké těžké životní situaci
a nemají dostatek finančních prostředků na
nové zboží, klienti různých sociálních služeb nebo rodiče samoživitelé.
Anděla Váchová,
pracovnice dobročinného obchůdku
v Prachaticích

XXXXXX
DOMOVY
PRO SENIORY

VYSOKÉ MÝTO - Domov pro seniory,
Domov se zvláštním režimem a Odlehčovací službě od 18. prosince 2020 je spuštěno
plošné testování pro veřejnost, testování
by mělo být tedy dostupné a zdarma. Od
9. ledna jsou na návštěvu vpuštěni pouze ti,
kteří se prokáží potvrzením o negativním
POC testu, RT-PCR testu nebo ti, kteří onemocnění COVID-19 prodělali. Je možné si
POC test nechat udělat na místě za 350 Kč
(konečná cena, osvobozena od DPH), úhradu hradí návštěva přímo na místě. Ostatní režimová opatření týkající se návštěv
(ochranné pomůcky, frekvence, rezervace
apod.) se nemění. Návštěva je povinna mít
respirátor třídy FFP2, nebo KN95, pokud
nebude návštěva těmito respirátory vybavena, je možno zakoupit si je u personálu za
30 Kč.
-red-

VÍCEXXXXXX
INFORMACÍ
Mesada, z.s. má
už své FB stránky

Mesada je nezisková organizace,
která působí na jihu
Čech, hlavní sídlo
má v Písku, ale můžete ji také najít na
pobočkách ve Strakonicích a Jindřichově Hradci.
Mesada španělsky znamená podpora, jak
tedy už z názvu vyplývá - posláním spolku
je podporovat osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním a pomoci jim začlenit se do společnosti.
Zajištuje služby podle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, a to sociální
rehabilitace (Písek, Jindřichův Hradec);
osobní asistence (Písek, Jindřichův Hradec); realizace programů zaměřených na
podporované zaměstnávání, a to Cesta
ke změně III (Písek, Jindřichův Hradec
a Strakonice); Cesta ze sociálního vyloučení (Písek).
Pracovníky spolku lze kontaktovat na
nových facebookových nebo webových
stránkách, nebo přímo na pobočkách. -red-
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VYBRÁNO Z ARCHIVU

Střet generací v Česku

Existuje nějaký střet generací? My nositelé Březových lístků se snažíme o Přátelství
rozrůzněných, právě tyto vize převzala i Asociace nestátních neziskových organizací
Jihočeského kraje, ale přesto jsou mezi námi tací, kteří by nejraději vše rozškatulkovali, negovali a stavěli mezi lidi dobré vůle zástěny (psáno před čtyřmi lety a stále platí).

Idealisté a materialisté

Zkusme se podívat
na jednotlivé generace
v České republice.

Lidé, kterým je mezi 71 a 91 lety jsou
nazývány Tichou generací (narození v letech 1925 až 1945). Ti se narodili mezi
dvěma světovými válkami. Jsou víceméně
přizpůsobiví a často hrávali tzv. „druhé
housle,“ také se jim říkalo Děti velké deprese. Jejich přáním bylo strávit celý život
v jednom zaměstnání. A celý život měli
většinou i stejné bydlení a jejich krédem
je loajalita. Bylo to období samostatnosti
Československa, velkých změn, technického pokroku, ale i světové krize a hladových
bouří a velkých společenských rozdílů.
Přesto se dá říci, že to bylo období určitého duševního rozkvětu. Lidé vyznávali tradiční konzervativní model, kde muž
byl hlavou rodiny, vydělával peníze a také
rozhodoval. Ženy se staraly o domácnost,
děti a musely poslouchat. Tahle generace
brzy uzavírala sňatky, brzy měla děti, ale
málokdy se rozváděla. To proto, že rozvod
byl v Československu uzákoněn až v roce
1950, do té doby existovaly pouze alternativy dvě, a to rozvod od stolu a lože (manželé
spolu nežili, manželství ale trvalo i nadále)
a rozluka (v podstatě rozvod, ale podmínkou bylo naplnění některého z důvodů jako
např. cizoložství, odsouzení do vězení na
tři a více let, duševní choroba atd.). Děti
vychovávali autoritativně. A dnes? Je to
docela komické, protože se snaží podobně
starat i o svá vnoučata a pravnoučata. Právě
proto narážejí. Dnešní děti podle nic mají
málo odpovědnosti, disciplíny a neuznávají
zažitá pravidla.
8

Současní padesátníci až sedmdesátníci, narození v letech 1946 a 1964, jsou
vlastně Šťastnou generací. Jsou to převážně idealisti - materialisti (patřím přesně
sem). To si neprotiřečíme, protože lidé
hledali jiné hodnoty než v církvi nebo rudých knížkách. Rozvíjelo se koníčkaření,
trampování. Přitom mnohé bylo zakázáno,
například skauting nebo mikrokolektivy.
Přesto si lidé nacházeli chvíle, tzv. „útěk od
reality. Je to generace narozená po druhé
světové válce, zažívající padesátá až osmdesátá léta. Ovlivnilo je rozdělení světa na
dvě protikladná smýšlení. To socialistické
s nedostatkem zboží v obchodech a s budovatelskou písní na rtech. Na druhé straně Západ se svým ekonomických růstem,
mnohdy i přebytkem, který házeli do moří
a érou hippies a volné lásky, Beatlesu apod.
V Československu to bylo období různých
fází socialismu. Díky své poloze jsme vnímali vliv Západu a sexuální revoluce, módy
i rozdílů obou systému. Začala rebelie proti tradičnímu pojetí rodiny a autoritě otců.
Především v zaměstnanosti žen. Ženy začaly vykonávat tzv. „mužskou práci“. Nebylo
zvláštností, že byly traktoristkami, řídily
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náklaďáky nebo pracovali v ocelárnách.
Pravidelně se pracovalo také v sobotu (až
do roku 1968, později to už nebylo pravidlo). Heslem té doby bylo „Buduj vlast, posílíš mír“, ale také nepsané „Kdo nekrade,
okrádá rodinu“. Nejvíce je ovlivnila televize, rádio a později i kotoučový a kazetový
magnetofon. Nejlépe se měli ti, co nějak
nevyčuhovali a nepletli se do politiky. Ti si
ani neuvědomovali, že jsou nějaké perzekuce, lágry nebo šikanování státní bezpečností. Lidé věřili v poctivost tvrdé práce a více
se sdružovali.

Všechno je špatně

Doslova cynickou a pesimistickou generací, sázející na pragmatismus, individualismus a postrádající společný cíl. Mající
ráda své jistoty, vadící jí jakékoliv změny
jsou dnešní šestatřicátníci až padesátníci (narození 1965 až 1980). Někdy se jim
také říká ztracená generace, mající touhy
být zároveň rebelem i boháčem. Jde přitom o potomky často z rozvedených rodin
a tvrdě pracujících matek a otců. V dětství
byli kvůli pracovnímu zaneprázdnění rodičů často doma sami až do večera. Sami
jsou pak v rolích rodičů velmi úzkostliví.
Zároveň ale mnohdy – především kvůli
možnosti podnikat po listopadu 1989 –
odkládají sňatek i plození dětí na pozdější
dobu. Mění své hodnoty a vydělávání peněz
je pro ně nejdůležitější položka žebříčku
hodnot. Jako zaměstnanci si snaží udržet
dobré místo, přesčasy loajálně berou jako
„normální“, často se potýkají se syndromem vyhoření a pocitem viny, že nemají
čas na své děti. Jejich takovým krédem je
„Nevěř nikomu nad třicet, najdi si vlastní
cestu a drž se jí“ a „Tvrdě pracovat i hrát“.

Prosazují kult mládí, starší a důchodce by
nejraději uzavřeli do ústavů a „útulků“, aby
jim nepřekáželi v jejich rozletu. Je to generace videoklipů, magnetofonů a prvních
počítačových her.

Googlesti, bez problémů...
a s velkým sebevědomím

Generace současných sedmnáctiletých
až pětatřicátníků (1981 až 1999) jsou
poznamenáni internetem. Nic není problém, všechno se dá vygooglovat. Vyrůstali
v prostředí neustálé chvály a ujišťování od
blízkých, že jsou výjimeční a mohou dokázat cokoliv. Díky tomu jsou hodně sebevědomí až narcističtí, jsou nezdravými
optimisti. Jejich blízcí jim vše dávají na
„zlatých podnosech“, jsou to tací „jájinkové“. Jsou děti velkých společenských
a technických změn, zažili pád socialismu,
nástup raného kapitalismu a internetových
technologií. Ničeho se nebojí a jsou hodně
flexibilní. Žijí rychle, věnují se politickému
aktivismu, nemají rádi klasické hierarchické uspořádání společnosti. Ale přitom nechtějí měnit svět. Chtějí se mít dobře (někteří bez vlastního přičinění). Jde o první
generaci s mobilem a tablety v ruce, ráda
cestuje, je lépe jazykově vybavenou a zábava je pro ně mnohem důležitější než nějaká
práce. Někdy se jí také říká generaci peciválů. Ale je to zase generace, která celosvětově poslouchá stejnou hudbu, stejné filmy,
stejně se obléká, jí zajímá se o stejné věci
jako jejich vrstevníci.

Požitkáři, života si užívají

Je to generace, která často, i v dospělosti, bydlí u rodičů nebo v pronajatém bytě.
Nerada se váže. Mladí většinou žijí tzv. „na
hromádce“. Polovina z nich manželství pokládá za přežitou instituci. Jejich druhou,
mnohdy hlavní, rodinnou jsou kamarádi,
se kterými udržují kontakt prostřednictvím
sociálních sítí. Jsou schopni vedle sebe sedět a místo rozhovoru si mezi sebou posílat
SMS zprávy. Nevěří rodině, ani vzdělání,
ani kariéře, ani státu. Na všechno si udělají
rychlý názor, který rádi sdělují druhým.
O práci se nebojí a klidně si řeknou
o zvýšení platu. Peníze ale považují nikoliv
za cíl, ale jen za prostředek, jak si užívat
života – klidně se zadlužují (nechtějí dlouhodobě šetřit, ale užívat si právě teď). Odmítají pracovat na úkor svých koníčků nebo
vztahů s přáteli, odmítají přesčasy i nést
odpovědnost a riziko v práci. Vyžadují humanitu od svých zaměstnavatelů – zkrácené úvazky, flexibilní pracovní dobu, práci
z domova a v zaměstnání relaxační zóny
(posilovnu, herní místnosti s playstationy
atd.). Vytrvalost a trpělivost pro ně nejsou

hodnotou, jediné, co opravdu chtějí, je být
za slušné peníze v pohodě. Jejich smyslem
života není práce, ale užívat si života plnými doušky. Nechtějí si nic pamatovat ani
vědět, protože se vše dá vygooglovat, nejdůležitější je jejich telefon a jak si budou
užívat život, který začíná vždy po nějaké
práci. Nejdůležitější je připojení na internet, ne rodina, auto, dům a podobné hodnoty. Spoléhají na doporučení kamarádů na
své sociální síti, nezajímají je názory rodičů nebo školy nebo v zaměstnání. Většina
z nich nakupuje na internetu.

Komunikace jen přes sítě,
lehce ovládají cizí jazyky

Generace narozená v letech 2000 až
2013 je vlastně digitální generací. Už od
malička jsou na sociálních sítích, chytrých
telefonech, které jsou jejich nejlepšími kamarády. Všechno si fotí, zaznamenávají
a okamžitě vše uveřejňují na sociálních sítích. Jejich jedinou realitou a pravdou jsou
zprávy na Facebooku, Youtube, různých
blogech a jejich idoly jsou youtubeři. Jednají přímo a jsou hodně otrlí, ničeho a nikoho
se nebojí. Jsou naivní a nechtějí si připustit
nějaké hrozby s navázání vazeb na sociálních sítích. Jsou ale také panovační a vzteklí, když není zrovna po jejich. Oni vždy
a ve všem mají pravdu, protože tak to jejich
přátelé na sociální síti napsali… Většinou
vyrůstají s jediným sourozencem nebo jsou
jedináčky. Rodiče se o ně bojí, a tak jim nevadí, že jejich děti tráví veškerý volný čas
u počítače, že mají jen virtuální kamarády,
mnohé z nich vlastně ani neznají, tzv. „přátele“ viděli maximálně přes Skype. Této generaci se také říká „kukly“, protože to jsou
individualisté a vypadá to, že na společnost
zanevřou zcela. Státní instituce jsou zbytečné, cizími pojmy jsou pro ně nějaké tradice
nebo národ. Na druhé straně od předešlé
generace zdědili nechuť k rasismu a nacionalismu. Dokážou se rychle adaptovat na
nové situace, ale nezvládají se dlouho soustředit. Je to on-line generace, která bude
pracovat z domova. Na internetu už coby
školáci zvládají vše lépe než většina dospělých. Odmalička se učí anglicky, mnohem
rychleji dospívají a rychle se i specializují.
Ve svém oboru budou vynikat, všeobecný
rozhled ale považují za ztrátu času. Koneckonců – všechno se přece dá najít na Googlu. Mimochodem – to, že rychleji dospívají,
není jen záležitostí chování, ale i biologického vývoje. Puberta u nich přichází dřív.
Neláká je zaměstnanecký poměr. Více jak
70% z nich plánuje rozjet vlastní byznys.
Ještě nezletilí youtubeři, kteří už mají na
svém kanálu stovky tisíc odběratelů a vydělávají tak mnohdy násobky toho, co jejich
rodiče, jsou jasným důkazem.

Jejich krédem je „Žijeme jen na síti“…
„Kdo není on-line, je mimo“.

Televize je pro seniory

Přitom se málo dívají na televizi, protože
ta je pro starý. Facebook je u té nejmladší generace stále méně oblíbený. Na popularitě naopak získávají jiné sociální sítě,
a to WhatsApp, Snapchat, Instagram nebo
Whisper. Důvod je jasný, vždyť Facebook
jim nezaručuje dostatečné soukromí a anonymitu, navíc je otravují stále přísnější
pravidla, regulacemi, je na něm stále více
reklamy a hlavně to, co na Facebook jednou dají, to tam i navždy zůstane, a když si
smažou celý profil, tak jejich sdílená data
a fotografie žijí dál vlastním životem… Od
médií neočekávají zpravodajské informace,
ale zábavu. Jejich heslem je „Když se nudím, jdu na některou z internetových diskusí a provokuji lidi!“ Na počítačích, tabletech a smarthphonech stále častěji dávají
před vlastním hraním přednost tomu, že
pouze sledují, jak počítačovou hru hraje někdo jiný a komentují to. Tahle generace asi
budou méně cestovat po světě. Je to i tím,
že tzv. „éra relativního blahobytu západní
společnosti“ končí a ve světě přibývá přírodních katastrof, válečných konfliktů a terorismu… Ani do přírody moc nechodí.
I proto, že ji neznají.

Budoucnost s otazníkem

A ti nejmladší, narození po roce 2014?
Uvidíme, ale pokud vývoj půjde dál, tak se
máme na co těšit, protože budou odmítat
jakoukoliv školu jako ztrátu času, protože vše se dá najít na internetu, který bude
všudepřítomný. Stejně tak budou vychovávat i své děti. Přijdou tedy generace bez
základních všeobecných znalostí a dovedností? Děti velmi technicky zdatní, ale bez
vlastního názoru? Může to dojít tak daleko,
že se budou vyhýbat lidské společnosti, několik let nevyjdou ze svého (rodičů) domu,
budou odmítat klasicky pracovat, nechají
se vyživovat rodiči a ze svého pokoje budou vycházet pouze ve chvíli, když všichni
budou spát. Je pravda, že osmdesát procent
k samotářství inklinují chlapci.
Bude se muset něco stát, aby to nedošlo
až tak daleko, ale co? Začít musíme každý
u sebe…

Dodatek, aneb Pohled dneška

Je pravda, že tohle zamyšlení, generační
zamyšlení střetů, jak názorových, tak věkových vymezení je trochu nepřesné (přiznávám, jak se mi hodilo), navíc jsem tohle
napsal už před čtyřmi roky, dnes vytáhl ze
šuplíku, ale nyní bych asi to napsal stejně...
moc bych toho nezměnil...
Jiří Riki Řeháček

SNAŽÍME SE POMÁHAT VŠEM NEZISKOVKÁM V JIHOČESKÉM KRAJI, KTERÉ O POMOC MAJÍ ZÁJEM
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OČKOVÁNÍ A PRŮZKUM
Sociální služby se potýkají s nedostatkem vakcín i informací
TÁBOR – Poskytovatelé sociálních služeb nemohou náležitě očkovat své klienty a zaměstnance kvůli nedostatečnému
množství očkovacích látek, potřebnému materiálu, ale i nedostatečným informacím. Vyplývá to z dotazníkového šetření
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Asociace
poskytovatelů
sociálních
služeb ČR, největší
profesní organizace
v oblasti sociálních služeb, zrealizovala
průzkum týkající se přípravy a samotného
průběhu očkování v pobytových sociálních
službách (domovech pro seniory, domovech
se zvláštním režimem, domovech pro osoby se zdravotním postižením a odlehčujících službách pobytového typu).
Očkování začíná velmi pozvolně, zájem
především ze strany klientů pobytových sociálních služeb je ale oproti celé České republice značný, nicméně 35 % z dotázaných

XXXXXX
ZAMYŠLENÍ
Rakousko je po Německu už druhou
sousední zemí Česka, v nichž bude mít
člověk možnost požádat jiného člověka,
aby mu pomohl ukončit život. Rozhodl
o tom rakouský Ústavní soud. Někteří
čeští odborníci však varují před tím, aby
si Česko bralo z Německa a Rakouska
příklad. Uzákonění práva na asistovanou sebevraždu nadále považují za
snadno zneužitelné a vzhledem k dnešním možnostem medicíny i zbytečné.
„Co je skutečnou příčinou sebedestrukce společnosti? Možná
nadměrný blahobyt. Nevím. Jaké
paradoxy historie.
Co existují dějiny
lidstva, to existuje
jeho snaha o zvýšení kvality života člověka a společnosti, maximalizace blahobytu. Ale nikdy
likvidace sebe sama. Když společnost
dosáhne na onen blahobytný vrchol,
chtělo by se říci: Konečně, můžeme být
šťastni. Ne. Namísto toho začneme legitimizovat utrácení lidí,“ reagoval PhDr.
Robert Huneš, MBA, ředitel Hospice
sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích
a jeho mottem je: „Pomáhání slabým
a potřebným je smyslem mého života.“
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zařízení bude očkovat nejdříve za 5 týdnů.
Celkem 73 % klientů z dotázaných zařízení, která s očkováním ještě nezačala, má
o očkování zájem. U zaměstnanců je zájem
nižší (pouze 49 %) pravděpodobně kvůli
nedostatku relevantních informací a nulové
informační kampani nebo také z důvodu
negativní zkušenosti s covidem-19 ve svém
blízkém okolí.
Bleskového dotazníkového šetření se
účastnilo celkem 283 respondentů poskytovatelů pobytových sociálních služeb. Vyplynulo z něj, že 91 % respondentů doposud
nezačalo ve svých zařízeních očkovat proti
covidu-19. Hlavním důvodem, proč většina
zařízení s očkováním nezačala, je, že nemají k dispozici vakcínu (88 % respondentů).
Dále poskytovatelé zmiňují, že jim chybí
potřebné pomůcky (např. injekční stříkačky), informace k očkování nejsou vůbec či
přicházejí se zpožděním, a tím poskytovatelé nemají potřebný čas na přípravu podmínek k očkování.
„Situace je regionálně odlišná, kraje
nečekaly na metodické vedení a centrální
informace, které zatím nepřišly nebo přišly
pozdě, a připravily si vlastní plán. Co chybí, je jakákoliv informační kampaň zejména
směrem k nejvíce ohroženým a zranitelným

KRESLENÝ HUMOR

skupinám,“ uvádí Jiří Horecký, prezident
Asociace poskytovatelů sociálních služeb
ČR.
Pouze 9 % z dotázaných poskytovatelů
pobytových sociálních služeb aktuálně proti covidu-19 očkuje. Tito poskytovatelé mají
průměrně proočkováno 59 % klientů a 40 %
zaměstnanců. Zbývající klienti očkování
odmítají, nemůže jim být vakcína aplikována z důvodu kontraindikací nebo například z důvodu hospitalizace v nemocnicích.
Zaměstnanci, stejně jako klienti, odmítají
očkování kvůli kontraindikacím (28 %),
ale také z důvodu vlastního přesvědčení či
nedostatku relevantních informací (42 %).
„Dle aktuálních informací se zájem zaměstnanců v některých zařízeních liší, roli v tom
hraje i osobní a bezprostřední zkušenost.
Ukazuje se, že pokud např. v daném zařízení došlo k úmrtí klientů nebo někoho z okolí
zaměstnanců na covid-19, je zájem o očkování vyšší,“ dodává Jiří Horecký.
Výsledky dotazníkového šetření jsou
k dispozici zde: https://www.apsscr.cz/cz/
asociace/aktuality/?id=459

V této rubrice vybíráme většinou
taková témata, která jsou aktuální,
ke kterým vždy necháváme mluvit ty
nejpovolanější. Mnohdy jde o oficiální stanovisko, jindy o soukromé
názory jednotlivců a zástupců různých zájmových skupin občanské
společnosti, ale vždy to jsou podnětné názory, postřehy a otázky aktuálního stavu, která nás nutí k zamyšlení...
-red-

JDE FAKT STÁLE O LIDI?
UNIVERZITA III. VĚKU
Vraťme se do poloviny letošního února... Sestavte si rodokmen

ČESKÁ REPUBLIKA - V polovině února poslanci odpískali nouzový stav. Vše
brali jen politicky. Nikoho nezajímalo, co je či není prospěšné pro lidi v naší zemi...
Jen se dohadují a předhánějí ve velkých gestech.... Proč ne, když jim nemalý plat stále běží... Mnozí se nyní odhalili, že si chtějí jen vyzkoušet svou moc a možné ambice
pro získání budoucí vlády v této zemi. A vakcíny není stále dostatek...
Názor
bývalého ale jasná a stručná, se kterými se dá jen plně
-rikistarosty Tábora, kraj- souhlasit.
ského zastupitele Ing.
Jiřího Fišera: „K obhajobě koalice mám
nekonečně
daleko.
Jen vycházím z vlastní
V lednu ani v únoru
zkušenosti venkovské
2021
se nesešla rozšípolitiky. Někdy prostě
řená
správní
rada GN
je třeba udělat rozhodGalénova
nadačního
nutí, které vypadá jako ústup ze zásad a blfondu, a to vzhledem
bej kompromis. Takhle to vnímám a samok
současné
koronavirové
situaci. Setkázřejmě respektuji jiné postoje. Politika není
ní
je
nyní
naplánované
na
víkend 16.
zakopová válka. Už před časem jsem psal,
až
18.
dubna
2021
v
Holešově.
Uvidíže fungující zdravotní systém je absolutní
me,
jak
se
to
podaří,
protože
doba
je stápriorita a s vládou si to vyřiďme v blížících
le
neutěšená...
se volbách. Pokud mám lídry demokratické
Na programu je propagace, šíření a fiopozice za inteligentní a schopné politiky,
nancování
Březových lístků, fungování
pak od nich chci, aby ve vyšším veřejném záambasadorů
Březových lístků a získala
jmu uměli jednat i s magorem.“ Slova silná,
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informace o stavu příprav CVVZ 2021.
Na závěr je připravená diskuse o dalším
směřování CVVZ a další…
-red-

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Budete-li trpěliví a budete mít štěstí, máte šanci se
dostat až k předkům ze šestnáctého století. Tehdy se na našem území začaly vést
první matriční záznamy.
A pokud studujete Virtuální univerzitu třetího věku, cyklus GENEALOGIE
v Klubu Aktiv, máte napůl vyhráno.
Sestavte si svůj rodokmen. Díky starým
matrikám, které jsou v Česku už většinou
dostupné online, to můžete zvládnout z pohodlí domova. Ze začátku nebudete internet
potřebovat, protože vás čeká pátrání přímo
v rodině. Je to mnohdy výborná záminka,
jak si začít znovu více povídat, jak najít
společnou řeč a opět navázat rodinné vztahy. A třeba i tam, kde se nit už dávno přetrhla. Starších příbuzných se prostě ptejte,
co si o své rodině pamatují, dělejte si poznámky, zapisujte si zajímavosti. K tomu
můžete také využít sociální sítě nebo kumunikátory...

DOBRÝ PŘÍKLAD

OCHRANA SENIORŮ
Smlouva na Park 4D
Seniory a zdravotně postižené
je podepsána!
budou hlídat hodinky s tísňovou službou

PÍSEK - Senioři a zdravotně postižení mohou od nového roku 2021 plně
využívat tísňovou službu Anděl na drátě.
Město se domluvilo se společností Linnet
eu a zakoupilo patnáct speciálních tísňových hodinek, které budou ze strany Anděla na drátě bezplatně zapůjčeny potřebným
klientům, kteří o tuto službu projeví zájem.
„Klienti mohou díky nim při nenadálé situaci a bezprostředním ohrožení přivolat pomoc. Stisknutím tlačítka se odešle tísňová
zpráva na odborného asistenta, který bude
situaci se seniorem hned řešit,“ vysvětlila
vedoucí odboru sociálních věcí Michaela
Baslerová.
Služba je všem uživatelům k dispozici
sedm dní v týdnu, 24 hodin denně. Poplatek za ni bude 380 korun měsíčně, přičemž
„V Písku byla tísňová péče již poskytoprvní dva měsíce služby jsou zdarma.
vána. Její dodavatel však s provozováním
Anděl na drátě je registrovaná sociální této služby končí, proto bylo nutné oslovit
služba – tísňová péče. Díky ní bude zajiš- ke spolupráci jinou službu,“ poznamenatěna například rychlá pomoc při stisknutí la Michaela Baslerová. Tísňové hodinky
SOS tlačítka na hodinkách, detekce nepo- budou zapůjčeny i stávajícím uživatelům
hybu podle nastavené lhůty a zdravotních tísňové služby, pokud o to projeví zájem.
problémů nebo GPS monitoring polohy, Svým klientům je budou doporučovat poaby bylo možné v případě potřeby zacílit skytovatelé sociálních služeb ve městě.
pomoc. Součástí služby je také linka důvěPetra Měšťanová, Písecký deník,
ry a bezpečí a poradna.
foto: Deník/ Karel Pech

MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE začátkem letošního roku uzavřelo smlouvu s
panem Ing. Petrem Veličkou, který se zavázal vypracovat Krajinářsko-architektonický návrh a kompletní projektové a inženýrské práce na projekt Park 4D 2020, předání
díla by mělo být v průběhu jara.
* Za poslední dva měsíce se výrazně posunul projekt rozšíření Park 4 Dvory, u kterého jsme pomáhali s participací
* Konec roku 2020, městu se podařilo dohodnout se soukromým majitelem na
směně pozemků pro rozšíření parku
* Začátek roku 2021, město uzavřelo
smlouvu s architektem stávajícího parku
Petrem Veličkou na vypracování návrhu
a projektové dokumentace. Výsledek by
měl být znám ještě toto jaro
* Bereme to, jako skvělou zprávu a důkaz, že když vedení města chce, tak je
schopno dotahovat kvalitní projekty do
konce a to i přes komplikace jako jsou výkupy pozemků
Doufáme, že se časem dočkáme projektů i v dalších okrajových částech Budějovic, kde je kvalitní současné architektury
a úprav málo nebo žádné...
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SENIOŘI A DĚTI

Děti malují seniorům

i
Dětvaly
alo
m
m k svátku, do níž se zaů
Díky předchozí, podzimní výzvě Děti malují
seniorům
r
o
i České republice, se projekt Politika
pojily desítky tisíc dětí a studentů pon
celé
ses iniciativou
stárnutí na krajskou úroveň rozhodl
rát pokračovat v krajích i před
tok
m
ten
Vánoci. Navzdory ještě přísnějším koronavirovým
a zhoršující se epicůopatřením
o
n
demiologické situaci v zemi sklidila znovu úspěch.
Vá

Akce „Děti malují seniorům, tentokrát
k Vánocům“ měla za cíl podpořit a opět
potěšit osamělé seniory doma i v pečovatelských službách. Zaznamenali jsme kladné
ohlasy napříč republikou. Za vším stojí krajští koordinátoři projektu Senioři v krajích
a nositelé myšlenky této podpory, o které se
můžete dočíst v Střípcích z krajů ve Zpravodaji Senioři v krajích.
ZAPOJTE SE TAKÉ
Z všeobecného nadšení přichází již výzvy, jak s aktivitami dětí pro seniory pokračovat. Nabízí se vyhlášení dalších a dalších
kampaní Děti malují seniorům k Velikonocům, na 1. máj, z prázdnin atd. Cílem našeho snažení však bylo nejen potěšit babičky
a dědečky v této nelehké době, ale také prošlapat cestičku dětem za seniory a především i dotyčným institucím (školky, školy,
skupiny, domovy, kluby apod.), aby společ4

k

V rámci projektu Senioři v kraji vznikly
osvětové videospoty, které můžete volně
šířit ve svém okolí. Budeme velmi rádi,
když nám pomůžete dostat tato videa k co
největšímu počtu občanů. A aby byla skutečně dostupná odkudkoli, založili jsme si
na platformě YouTube svůj kanál Senioři
v krajích. Můžete ho s námi začít sledovat
a videa skrz něj šířit!
Tematicky jsme se ve videospotech zaměřili na několik žhavých oblastí: Péče
o seniora v rodině, Seniorská obálka neboli I.C.E. karta, Stárnutí ve zdraví, Kyberbezpečnost, Dobrovolnictví, Age management, Násilí na seniorech, Mezigenerační soužití, Veřejný prostor a poslední
video v duchu sloganu našeho projektu:
Stárnutí je výzva!
YouTube doplňuje již naši dobře zavedenou sociální síť facebook Senioři v krajích,
na níž sdílíme nejen projektové aktuality
a zajímavosti.
-abar-

Zdravé stárnutí a výživa v seniorském
věku jsou dalšími tématy kulatých stolů.
Vývoj demografické situace nejen v České
republice předpokládá rostoucí podíl starších lidí, kteří již budou ekonomicky neaktivní. Většina starších lidí je schopna o sebe
se postarat, s rostoucím věkem přibývá ale
fyzických i duševních omezení z důvodu
fyziologie stárnutí. Zde se velmi odráží
i přístup v péči o své zdraví. Právě podpora
zdraví a zdravotní informace o zdravé výživě mají prokázaný efekt v každém věku.
Radost o Vánocích a cestu k dobrému cíli
po klikatých cestách
Vám přeje
Například trénink i paměti
a života
další
duševní
a na další spolupráci se těší
tým projektu
aktivity dokáží zabránit nebo
zpomalit rozna krajích
voji demence. Na druhéStárnutí
straně
i strava má
velmi zásadní vliv na zdravé stárnutí. Senioři by měli svou stravu přizpůsobit změnám, ke kterým přirozeně dochází v přísunu, vstřebávání a využití živin. Pocit žízně
a chuti k jídlu se postupem věku snižuje
a naopak pocit sytosti se dostavuje rychleji. S věkem ubývá i svalová hmota, narůstá
podíl tuku a snižuje se množství vody.
Pravidelnost a pestrost stravy ovlivňuje
nejen fyzickou zdatnost ale i například psychické změny jako zapomnětlivost.
Bc. Michaela Vodrážková,
odborná gestorka projektu Implementace
politiky stárnutí na krajskou úroveň,
mobil: +420 778 455 756
e-mail: michaela.vodrazkova@mpsv.cz

p.f. 20 21

né aktivity a vzájemný kontakt mohly přetavit do trvalé spolupráce.
Vánoční akce nám ukázala, že mnozí ředitelé, učitelé a sociální pracovníci již tolik žádoucí kontakty navázali. Přidejte se
k nim i vy, oslovte partnery ve svém okolí
a zkuste vymyslet další etapy „kampaně“
Děti seniorům a senioři dětem. Pokud byste si přeci jen nevěděli rady, můžete oslovit pro pomoc krajskou koordinátorku Bc.
Alenu Bártíkovou, DiS., +420 770 147 923,
e-mail alena.bartikova@mpsv.cz.
Budeme rádi, když nám dál budete zasílat zprávy a fotografie o vašich nových
aktivitách!		
-red-

https://seniorivkrajich.mpsv.cz

SENIOŘI NA YOUTUBE
YouTube & vzdělávací
videospoty
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KULATÝ STŮL
Zdravé stárnutí
a výživa
v seniorském věku

Zpravodaj | 01 202

www.facebook.com/seniorivkrajich

www.youtube.com/channel/UCJtArtCw_4lpncFwtPX0HFQ

KRESLENÝ HUMOR

www.mpsv.cz

PRÁVĚ PROBÍHÁ...
Příklady dobré praxe ukazují
na přednosti zaměstnávání starších pracovníků

-line přihlášku na webu www.jcpakt.cz.
Příklady dobré praxe pomáhají motivovat ostatní firmy k zaměstnávání Soutěž zaštítila ministryně práce a sociálstarších pracovníků, kteří předávají bohaté zkušenosti svým mladším kole- ních věcí Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.,
gům. Své o tom ví i mnohé jihočeské firmy a instituce, které se v minulém roce a také předchozí hejtmanka Jihočeského
zapojily do soutěže Společnost zaměstnávání osob 55+. Podnikatelé, neziskové kraje Mgr. Ivana Stráská. Celý projekt podorganizace i subjekty státní správy se letos mohly přihlašovat tentokrát až do porují i významní partneři, díky nimž mo28. února 2021 (což jsme prezentovali i na našich webových stránkách apod.).
hou vítězové soutěže získat ceny v celkové
„Výhra v soutěži byla odměnou za to, že firmy a podnikatelé, ale i subjekty veřejné hodnotě 62 000 Kč. Soutěž probíhá v rámci
se nám zaměstnávání lidí 55+ dlouhodobě a státní správy či neziskové organizace, projektu Implementace politiky stárnutí na
osvědčuje a potvrdila, že jdeme již mnoho které svou činnost provozují nejméně po krajskou úroveň.
let správným směrem. Další přínos spatřuji dobu jednoho roku a mají sídlo či jeho poIng. Michaela Fouňová,
v tom, že jsme příkladem dobré praxe pro bočku na území Jihočeského kraje.
projektová manažerka Jihočeská
Zájemci se mohly registrovat přes onostatní zaměstnavatele, zaměstnance a pospolečnost pro rozvoj lidských zdrojů
tencionální uchazeče o zaměstnání,“ říká
Naděžda Boušková, ředitelka pro personální řízení společnosti DfK Group a.s., která
získala ocenění v loňském 1. ročníku soutěže, organizovanou Jihočeskou společností
pro rozvoj lidských zdrojů (JSRLZ).
Naděžda Boušková také dodává, že negativní předsudky ve společnosti vůči zaměstnávání starších lidí mohou být způsobené
mimo jiné i tím, že ve firmách neumějí se
staršími lidmi pracovat. „Dokonce si firmy
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A JIHOČESKÝ PAKT ZAMĚSTNANOSTI VYHLAŠUJÍ OCENĚNÍ
mnohdy ani spolupráci s nimi neumí představit. Obávají se, že budou tito zaměstnanci častěji nemocní, pomalejší, nebudou
mít zájem dále se vzdělávat. Domnívají se,
že budou zatíženi stereotypy z minulých
zaměstnání. Chybí dostatečná prezentace
Jihočeský kraj 2020
příkladů dobré praxe, že zaměstnávání lidí
Dáváte prostor zaměstnávání pracovníků bez ohledu na věk?
55+ má smysl a svá velká pozitiva,“ myslí
Využíváte potenciál lidí s pracovními a životními zkušenostmi?
si Naděžda Boušková a zároveň připomíná,
Přizpůsobujete pracovní podmínky Vašim zaměstnancům 55+?
že nedostatek zkušeností třeba s technikou
a jazykovou vybaveností starším lidem moZapojte se do soutěže
hou pomoci dohnat mladší kolegové: „Vzáa získejte ocenění a ceny v hodnotě až 62 000,- Kč
jemná spolupráce velmi dobře funguje. Jde
o mezigenerační spolupráci mladší, střední
a starší generace, kde lidé 55+ mají životní
PŘIHLASTE SE DO 28. ÚNORA 2021
zkušenosti, nadhled, spoustu věcí zažitých
Další informace a podmínky soutěže naleznete na
a prožitých a své zkušenosti naopak předáwww.jcpakt.cz
vají mladším kolegům.“
To, že zaměstnanci 55+ jsou loajální
a často tak i snižují svému zaměstnavateli
náklady na neustálé vyhledávání nových
pracovníků, už ví i mnohé jihočeské firmy,
které se do prvního ročníku ocenění zapojily. Soutěž byla opět vyhlášena Jihočeským
paktem zaměstnanosti a Ministerstvem
práce a sociálních věcí na podzim loňského
roku. Kvůli nepříznivé covid situaci, která
je komplikovaná i pro většinu zaměstnavatelů, se proto JSRLZ rozhodla termín
přihlášek prodloužit až do 28. února 2021
Ocenění je vyhlášeno pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí Dipl.-Pol. Jany Maláčové,MSc.
a prostřednictvím předchozí hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské
a umožnit tak organizacím snadnou regisProjekt: Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň, CZ.03.2.2.63/0.0/0.0/15_017/0006207
traci. Do soutěže se mohly přihlásit nejen

SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ
ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB 55+
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DĚTI A MLÁDEŽ

POMOC DRUHÝM

JESTŘÁBE Rodiny na problémy nejsou samy
NEZAPOMENEME

JAROSLAV
FOGLAR – JESTŘÁB (6.
července 1907 – 23. ledna 1999), populární český
spisovatel literatury pro
mládež, skaut tělem i duší,
redaktor několika dětských
časopisů, zážitkový vychovatel a nositel zlatého Březového lístku.
NOVÁ VYDÁNÍ FOGLAROVEK
V loňském roce v nakladatelství Albatros vyšly další tři knihy v edici souborného vydání díla Jaroslava Foglara.
S novými ilustracemi se tak na pultech
knihkupců objevily romány Stínadla se
bouří (ilustroval Jiří
Grus), Boj o první
místo (ilustroval Jaromír 99) a Tajemná
Řásnovka (ilustrovala Barbora Kyšková). V retro edici
vycházející z textů
prvních vydání pak
přibyla Záhada hlavolamu. V prosinci foglarovky doplnila
příbuzná literatura – pokračování stínadelské trilogie z pera Josefa Červinky –
Grifina Poselství ze Stínadel, které vyšlo knižně vůbec poprvé.
Jestřáb navždy odletěl tam, „kde nebe
je vysoké a modré”
před 22 lety. Dozvěděl jsem se to z
e-mailu v peruánském Cuzcu. Ačkoliv můj život ovlivnil
nesmírně prostřednictvím knih, setkal jsem se s ním osobně vlastně jen třikrát. Na autogramiádě
v Budějovicích v roce 1991, potom na
autogramiádě Modré rokle v roce 1994.
A pak na dálku na koncertě v Lucerně v
roce 1998. Je mi ctí, že k uchování jeho
odkazu můžu v posledních dvaceti letech
přispívat ve Skautské nadaci Jaroslava
Foglara / Czech Scout Foundation.
Pavel Trantina (českým zástupcem v Ev-

ropském hospodářském a sociálním výboru. Byl
také předsedou ČRDM, zahraničním zpravodajem Junáka - českého skauta, ředitelem odboru
pro mládež MŠMT a analytikem v Kanceláři
prezidenta republiky Václava Havla.)
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ČESKÝ KRUMLOV - Rodiny prochází již téměř
rok velkou zatěžkávací zkouškou. Všechno, co doposud platilo, je jinak: děti se učí formou distanční výuky, rodiče pracují na home office, mění pracovní pozici, zaměstnavatele nebo nemají práci, bojí se o své příbuzné, známé, chybí jim
sociální kontakt a svoboda, tíží je nejistota. Často se důsledky těchto situací
kumulují a rodina nebo člen rodiny neví jak dál.

„Pokud má rodina problém, neznamená
to nutně hned rozpad rodiny. Chce to odvahu si říci - něco nefunguje, nebo chci/
chceme svůj život žít jinak. Pokud tuto sílu
v sobě nalezneme, máme velkou naději své
životy změnit k lepšímu. Existuje mnoho
cest, jak dojít ke změně a jednou z nich je
i odborná pomoc,“ říká Ingrid Jílková,
výkonná ředitelka ICOS Český Krumlov,
o. p. s. Tato nezisková organizace zajišťuje
v rámci služby Podpora rodiny odborné po-

KRESLENÝ HUMOR

radenství pro rodiny, rodinnou terapii (pro
jednotlivce, páry i celé rodiny), psychologické poradenství, mediaci, asistované kontakty či předávání. Obtížné situace mohou
potkat prakticky každého z nás a bez odborné pomoci je nezřídka velmi složité je
zvládnout.
Pro více informací kontaktujte vedoucí
služby Mgr. Petru Štikovou, podporarodin@krumlov.cz nebo na tel. 734 440 422.
Informace naleznete na www.podporarodin.krumlov.cz nebo na FB Podpora rodin
a dětí ICOS Český Krumlov.
Hana Šustrová

BŘEZOVÉ LÍSTKY

Přátelství rozrůzněný v podobě Březového lístku

Galénův nadační fond funguje přesně podle zákona. Má svou
správní radu a ostatní orgány pro zdárný chod nadace, ale
přesto je v něčem zcela vyjímečná.
Fond vznikl z Galé- letí a mnoho let i Březové lístky byly
novy nadace a stará se v drobnohledu STB, a tak se rozvinuly
hlavně o Březové lístky, až po roce 1989, a tak tedy 8 974 Břesnaží se směrovat Ce- zových lístků, čestný BL bylo uděleno
lostátní velké výměny u nás v kraji 6/102 celkem; zelených
zkušeností, které se kaž- 304/4 766, světle modrých 119/3 285;
dý rok konají v jiném městě a chystá ji tmavě modrých 49/936; žlutých 18/420;
jiná organizace nebo spolek. Nádherné červených 14/219; karmínových 6/105;
na tom všem je, že Březové lístky jsou bílých 5/61; šedých 2/29; černých 1/19;
takovým poděkováním, chcete-li odmě- bronzových 1/11; stříbrných 0/8 a zlaňování ze srdce ze spodu, nejde o žád- tých 0/13. Celkem v kraji je registrováný metál nebo velké vyznamenání. Jde no 526 Březových lístků a devět je poo malé odznáčky - lístečky břízy, růz- važováno za ty nejvyšší Březové lístky.
ných barev, které jsou udělovány, pod- Máme bronzovou Jaroslavu Vosátkovou
le pravidel, jako poděkování různým - Babička Jarka (10) z Tábora - to malé
lidem otevřené mysli, a to bez toho, číslo za jménem je stupeň Březového
zda jde o členy skautského, pionýrské- lístku.
ho nebo třeba turistického oddílu. Jde
Nositelé Březových lístků se většinou
vždy o ty, kteří aktivně pracují s dětmi setkávají na Celostátních Vzájemných
a mládeží nebo pro tyto skupiny.
Výměn Zkušeností, která letos bude
V současné době je předsedou Jan v Holešově, a to o víkendu, v tradičním
Burda – Tatanka, místopředsedou Jan termínu 19. až 21. listopadu 2021.
Navrátil – Betmen. Dalšími členy rady
Věříme, že letošní CVVZ 2021 bude
jsou Blanka Zaňková – Molly, Břeti- už bez nouzových opatření, kovidu
slav Boháč – Břeťa, Kateřina Palová – a uskuteční se.
Katóba, Ludmila Pohanková – Kolčava
a Zdeněk Chroboczek – Hafan. Revizorem je Jarka Schmidtová – Syslice.
Všechno hlavní lze si najít na webu
http://brezovylistek.cz/ nebo se nakontaktovat na některého nositele vyššího
V krajích fungují ambasadoři Bře- stupně Březového lístku nebo přímo
zového lístku, kteří vám s Březovými s jihočeským ambasadorem.
lístky pomohou. Můžete si u nich objednat odznaky, udělovací dekrety a budou vám nápomocni radou a pomocí při
udělování… Pro Jihočeský kraj je to Jiří
Řeháček – Bílý Riki(9) z Tábora – rehacek@live.com nebo annojck@seznam.
Jedna z hlavních myšlenek tohoto
cz, +420 728 511 557.
hnutí a, jak my říkáme otce zakladatele
Jana Šimáněho - Galéna, je právě Přátelství rozrůzněných. Nehledejme v tomto
Před lety se dávala dohromady pyra- pojmu nic nadpřirozeného, jde o obyčejmida nositelů Březového lístku, vedle ní nou věc - aby lidé různých ideí, zaměřetaké existují pyramidy jednotlivých or- ní, smýšlení našli to, co je spojuje a na
ganizací, ale asi nejznámější je ta skaut- tom vytvářeli vztahy mezi sebou. Právě
ská, kterou vede Aleš Cepek - Kšanďák tyhle myšlenky prostupují všechno, co
z Přerova. Vedle hlavní pyramidy (dopá- se točí kolem Březových lístků. Vždyť
trané a doplňované) jsou pak ty krajské, nám všem jde o výchovu našich společkteré většinou obhospodařují jednotliví ných, nejen vlastních, dětí a mládeže.
ambasadoři, a tak se můžeme podívat, Naši vedoucí netouží po nějakých velkých medailích, ale právě malý odznájak jsme na tom právě my v kraji.
Celkem je uděleno, ale jen ti, o kte- ček s Udělovacím listem je to nejhezší
rých víme, protože Březové lístky se poděkování za jejich nádhernou práci
Bílý Riki(9)
udělují od šedesátých let minulého sto- s dětmi a mládeží.

JDE ZÍSKAT INFORMACE?

JAK JE TO U NÁS V KRAJI?

PŘÁTELSTVÍ
ROZRŮZNĚNÝCH

PYRAMIDA

SNAŽÍME SE POMÁHAT VŠEM NEZISKOVKÁM V JIHOČESKÉM KRAJI, KTERÉ O POMOC MAJÍ ZÁJEM

15

