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Za práci pro neziskovky se nestydíme

Obvykle se říká, že samochvála smrdí, ale tentokrát
se fakt nemáme za co stydět. A pokud se nepochválíme
sami, pak ostatní budou s ovacemi otálet a otálet....
V listopadu 2014 jsme se pokusili o určitý restart naší
jihočeské asociace. Jsem rád, že mohu suše konstatovat,
že se nám většina našich vizí daří plnit. Není to jen zásluhou výboru, ale mnohých z vás, kteří jste našimi členy,
členy a přísedícími v různých komisích a podkomisích
a vždy máte nejen co říci, ale i nabídnout ostatním Jihočechům. Mnozí namítají, že máme malou členskou
základnu, mají částečnou pravdu, ale na druhou stranu
jsme to právě my, kdo nabízí nezištné služby pro celý jihočeský neziskový sektor. Vždyť našich školení, seminářů
a soutěží se účastní obvykle kolem šedesáti zástupců z neziskového sektoru a většina z nich nejsou našimi členy.
Ti zaplatí jen symbolický poplatek za semináře, školení, které stojí několik tisíc korun.
Naši členové mají, pochopitelně, vše zadarmo. Zájem o spolupráci s naší asociací jsme
pocítili nejen na veletrhu NGO Market 2016, ale i na dalších setkáních neziskového
sektoru. Je pravda, že se vždy někdo najde, kdo tzv. „čeří vodu“, ale to jsme si už zvykli
a jak říká klasik: „Nejhorší je srážka s iniciativním a aktivním blbcem“. Věřím, že jich
bude čím dál méně, a tak budeme plně moci naplňovat naše krédo Přátelství rozrůzněných.
		
Jiří Riki Řeháček, předseda ANNO JČK

kreslený humor

Kamaráde, představ si, že se u nás ruší veškerá výroba postelí...
Je to zcela jasné a jednoduché...
- umělci spí na vavřínech
- politici mají na růžích
ustláno
- opozice nikdy nespí
- demokraté bdí
- policie a vojáci
jsou přece
na stráži
- a zbytek?
ten
sedí

Neblbni... fakt?

nebo se o ně starají neziskovky, které z toho nikdy neusnou...

* 05/2016

krátce

* Do konce března měl být zaplacen
členský příspěvek na běžný
účet ANNO JČK 0270126754/0300. Pokud jste tak neučinili, pak nezapomeňte
a v poznámce napiště název organizace,
spolku/2016. Děkujeme všem, kteří tak
už učinili.
* V těchto dnech se dokončuje Výroční zpráva 2015, která bude
předložená na členské schůzi a následně
vyvěšená na webových stránkách.
* Sledujte pozorně také naše webové
stránky a facebook.
* Na polovinu září se připravuje třídenní Média víkend, který by měl
být v Letním táboře Palcát. Prozatím je
vše předjednáno. Chybí jen drobnost získat na něj finanční podporu.
* Na slavnostního vyhlášení výsledků soutěže školních novin
a časopisů přijelo více než devadesát žáků a studentů redakcí školních
periodik, pedagogických pracovníků
základních a středních škol Jihočeského
kraje a hostů. Více v čísle.
* Setkání krajánků proběhne ve čtvrtek 12. května v Praze, a to
pod gescí Asociace NNO České republiky jako pracovní setkání zástupců krajských organizací NNO a zástupců NNO
v krajských Regionálních stálých konferencí. Na programu jednání jsou zejména
možnosti vzájemně výhodné spolupráce
s Místními akčními skupinami a aktivity
zástupců NNO v Regionálních stálých
konferencích a pracovních skupinách.

Občasník vydává Asociace NNO JČK

-riki-

Farského 887, 390 02 Tábor
odpovídá: Jiří Riki Řeháček, Dr.h.c.
+420 728 511 557; rehacek@outlook.cz
www.annojck.cz; www.facebook.com/annojck
BÚ ANNO JČK: 0270126754/0300

zajímavosti...

Usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. XX/2016/
ZK-21 z 25. února 2016 byl schválen Dlouhodobý záměr
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji
na období 2016–2020. Možná i „někdo“ z neziskového sektoru zaregistroval, že se v dané oblasti aktuálně dějí procesy
s daným materiálem související. Říká vám třeba něco pojem
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji
(K AP)? Jedná se o projekt, který je prioritně zaměřen na
ty oblasti vzdělávání, které se přímo dotýkají regionálního
trhu práce a inovací v oblastech středního, vyššího odborného a zájmového a neformálního vzdělávání mládeže. Projekt
je realizován a podpořen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a “běží“ už od 1. listopadu 2015...
Více informací v kanceláři asociace.
Václav Pavlík, tajemník asociace

aktuálně z kraje

členská schůze
Už v červnu se uskuteční členská schůze
- valná hromada Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje,
a to v Českých Budějovicích. Ve svém
obsahu se budeme zabývat především
Výroční zprávou za rok 2015 a aktuálními problémy souvisejícími s dalším
rozvojem neziskového sektoru v Jihočeském kraji. Více informací naleznete na webových stránkách naší
asociace: www.annojck.cz.

Kraj má scénář pro případ většího příchodu migrantů

Prioritou kraje je bezpečí Jihočechů a podle hejtmana Jiřího Zimoly
je nepřípustné, aby se nám tu ilegálně a nekoordinovaně pohybovali lidé
z exotických krajin, o kterých nebude nikdo nic vědět ani tušit, za jakým
účelem k nám přicházejí.
„Máme právo vědět, proč přicházejí právě k nám a co tu chtějí dělat,“
zdůraznil jihočeský hejtman Jiří Zimola
s tím, že si určitě všichni přejeme, aby
podobná situace, kdybychom museli takovéto problémy řešit, nikdy nenastala.
„Zároveň nechceme vyvolávat nejistotu
mezi občany, ale je poctivé říct, že jsme
připraveni,“ doplnil.
Připravenost policie na případnou velkou migrační vlnu potvrdil jihočeský
policejní ředitel Luděk Procházka: „Nejenom jihočeská, ale celá česká policie
je na tuto situaci přichystána. V případě
uzavření hranic by samozřejmě musely
přijet posily.“
Jak dále Procházka uvedl, v rámci
březnového cvičení Vlna si policisté

mimo jiné měli možnost vyzkoušet, jak
by fungovalo právě takovéto registrační
místo, aby věděli, jaký počet osob a za
jakou dobu jsou schopni zaevidovat.
Scénář, podle kterého by se jednalo
o případný příchod mnoho tisícovek migrantů na jih Čech, jak tomu bylo třeba
v Německu, si Jiří Zimola ani nepřipouští
a věří, že zafunguje dohoda mezi Evropskou unií a Tureckem a nějaký opravdu
extrémní migrační proud se nám vyhne.
Scénář, který by řešil případný příchod
většího počtu migrantů, v řádech stovek
a více lidí, má Jihočeský kraj připravený.
Skončili by v jednom ze čtyř až pěti vytipovaných míst blízko hranic s Rakouskem, kde by bylo rozhodnuto, co s nimi
bude dál. Vyplývá to ze zasedání Bez-

pečnostní rady Jihočeského kraje, které
se konalo v úterý 5. dubna. Dosud byly
v regionu zachyceny buď velmi malé
skupiny migrantů, nebo jen jednotlivé
osoby.
„Už před několika měsíci jsem požádal policii, aby ve spolupráci s ostatními složkami integrovaného záchranného
systému, některými obcemi, hygieniky
a dalšími subjekty vytipovala místa, kde
by bylo možné případný větší příliv nelegálních migrantů zadržet. Jednalo by
se o jakési narychlo vybudované stanové městečko s veškerým hygienickým
zázemím. Zde by byli migranti zaregistrováni, prověřeni, podrobeni lékařské
kontrole a rozhodlo by se tam i o tom, co
s nimi dále bude,“ naznačil hejtman Jiří
Zimola. „Záchytných míst máme vytipováno více, protože samozřejmě nemůžeme tušit, odkud by migrační vlna přišla,“
dodal.
Oficiální stránky Jiřího Zimoly

Bezpečnostní rada a scénář k případnému příchodu migrantů - Jihočeský kraj má připravený scénář, který by
řešil případný příchod většího počtu migrantů, v řádech stovek a více lidí. Skončili by v jednom ze čtyř až pěti vytipovaných míst blízko hranic s Rakouskem, kde by bylo rozhodnuto, co s nimi bude dál. Vyplývá to ze zasedání
Bezpečnostní rady Jihočeského kraje, které se konalo v úterý 5. dubna.
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NGO Market

Jihočeši ani tady nesměli chybět

PRAHA - Tradiční veletrh neziskovek NGO Market
letos proběhl ve středu 27. dubna v prostorách Fora
Karlín (Pernerova 51, Praha 8). Veletrh doprovodil celodenní program, určený zástupcům neziskovek i veřejnosti. Vstup na akci byl jako tradičně zdarma.
Nadace Forum 2000 uspořádala 17. veletrh neziskovek NGO
Market 2016. Tématem letošního veletrhu byl NGO MANAGEMENT. Prezentace řady neziskových organizací a celodenní
doprovodný program plný přednášek, workshopů i praktických
ukázek činnosti byl nádherný a bohatý. Brány NGO Marketu se
pro veřejnost otevřely v 11 hodin, ale jinak veletrh byl pro vystavovatele otevřen od osmi do osmácti hodin.
My jsme byli ve stánku 161. Barvy AICM ČR, ANNO JČK, ale
také ANNO ČR hájili Jan Lyko, Vlastimil Kopeček, Václav Pavlík a Jiří Riki Řeháček. Získali jsme mnoho poznatků a navázali
nová kamarádství se zástupcí jiných asociací a spolků...
Více najdete na oficiálních webových stránkách.

Debatovalo se i na netu...

Zájemců o čerstvé informace bylo hodně...

Živě se debatovalo se i se sousedními aktéry veletrhu.

Na snímku Jan L yko, vpravo Václav Pavlík a materiály urovnával Vlastimil Kopeček...

Foto J.R. Řeháček
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DĚTI A MLÁDEŽ

Školní časopisy a noviny už mají vítěze

ČESKÉ BUDĚJOVICE – V  pondělí 25. dubna od devíti ráno proběhlo vyhodnocení 6. ročníku jihočeského krajského kola Soutěže školních novin a časopisů, a to v sále Zastupitelstva Jihočeského kraje. Na
zahájení vystoupil Tomeš Vytiska, člen Rady Jihočeského kraje pro
školství, který měl už tradičně nad soutěží záštitu. Přítomen byl také
krajský zastupitel a místostarosta Sezimova Ústí Pavel Samec. Na slavnostního vyhlášení přijelo více než devadesát žáků a studentů redakcí školních novin a časopisů, pedagogických pracovníků základních
a středních škol Jihočeského kraje a hostů.
Pak následoval bohatý program, kde a Mezinárodního filmového projektu
Tomeš Vytiska
Pavel Samec
přes sedmdesát členů redakčních rad mládeže Reaching the Goals, Busteni,
z 29 školních časopisů měly možnost konaného v Rumunsku. Celé dopoled- vání, mistra Evropy i světa Arnošta
shlédnout prezentaci účastníků Ma- ne nemělo jednu třešinku na dortu, ale Petráčka a spisovatelku a nakladatelku
ďarského projektu Heart of Budapest ihned dvě, a to paraolympionika v pla- Pavlu Soletku Krátkou, autorku knihy originálních pohádkových příběhů
Pohrátky aneb Cesta pavoučka Vincka
(www.pohratky.cz).
V pravé poledne pak bylo vyhodnocení 6. ročníku Jihočeského krajského
kola soutěže školních novin a časopisů, vyhlášení výsledků a předání odměn z rukou poslankyně Vlasty Bohdalové a paraolympionika Arnošta
Petráčka. Navíc bylo poděkováno
třinácti jihočeským pedagogům Březovým lístkem za jejich několikaletou práci s dětmi v mediální výchově
a tvorbě malých časopisů, a to přímo
z rukou strážce jihočeské pyramidy
Březových lístků Jiřího Rikiho Řeháčka.Jde o postupovou soutěž, otevřenou
pro všechny, kteří vydávají časopisy
nebo noviny v tištěné nebo elektronické
podobě pro své spolužáky, kamarády.
Ať už v podobě školních nebo kluboPavla Soletka Krátká se svými malými spoluautory krásné knížky...
vých či oddílových periodik.
-čekNa snímku dole: Pohled do sálu...

Jihočeské krajské kolo soutěže školních novin a časopisů se opět uskutečnilo pod gescí Informačních center pro mládež v Jihočeském kraji, členů Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v České republice a členů Asociace nestátních neziskových organizací
Jihočeského kraje. Hlavním partnerem soutěže opět byl Jihočeský kraj.
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DĚTI A MLÁDEŽ

Zdeněk Krejsa (KreBul), místopředseda ANNO JČK s paraolympionikem Arnoštem Petráčkem.

Prezentace projektů mládeže...
Autogramiáda spisovatelky Pavly
Soletky Krátké.

Galénův nadační fond, Hnutí Březový lístek, Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje a Asociace ICM ČR

Bříza je vznešený, nenáročný a přitom odolný krásný strom. Dřevo je pevné, které hoří i v dešti - rozdává nám teplo a světlo
(i v nouzi). Listy i kůra se užívají při výrobě léků. Je to málo? Buď svému okolí břízou.

ČESKÉ BUDĚJOVICE, DUBEN 2016

UDĚLOVACÍ
DEKRET

Ceny nejlepším předávala poslankyně Vlasta Bohdalová s paraolympionikem Arnoštem Petráčkem.

NOSITELE BŘEZOVÉHO LÍSKU
1. STUPNĚ, BARVY ZELENÉ
Zelená barva je barvou luk a lesů, symbolem nového života.
Znázorňuje začátek cesty, kterou oceněný nastoupil,
uctívajíc, zasévajíc a pěstujíc hodnoty pravého přátelství,
přátelství rozrůzněných.

kamarádce / kamarádovi

Při této příležitosti byly udělené Březové xx
lístky lektorům a vedoucím stabilních
školních časopisů. Zelený Březový lístek
získali Mgr. Alena Braunová, Základní škola a Mateřská škola Borová Lada;
Mgr. Pavel Grenar, Základní škola Planá
nad Lužnicí; Mgr. Petr Dvořák Základní
škola Chýnov; Mgr. Jana Vršecká, Základní škola Vodňany, Mgr. Eva Laksarová, Základní škola J. K. Tyla Písek;
Mgr. Magda Palkovičová, Základní škola a Mateřská škola Dubné; Mgr. Marie
Marková, Gymnázium Trhové Sviny;
Alena Kalkušová, VOŠ, SPŠ automobilní a technická České Budějovice; Mgr.
Hana Kafková, Základní škola E. Beneše, Písek; Mgr.Pavla Heřtová, Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická,
Vimperk; Mgr. Ludmila Klavíková,
SPŠ a VOŠ Písek; Mgr. Hana Maříková,
SPŠ a VOŠ Písek a Mgr. Lenka Slabyhoudková, Základní škola Volary.
ZA TVORBU A ROZVOJ MALÝCH ČASOPISŮ
A NEZIŠTNOU PODPORU MEDIÁLNÍ VÝCHOVY DĚTÍ A MLÁDEŽE

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Udělují jen nositelé BL jako poděkování. První tři podepsaní jsou z nejlepších přátel navrhovatele a ručí ostatním za to, že je BL udělen oprávněně. Udělení je platné jen tehdy, má-li
desetinásobnou sílu podpisů. Podpisová síla jednotlivých nositelů BL se sčítá. BL se udělují postupně od 1, 2 - 12 stupeň. Viditelně se nosí pouze jedna (ta nejvyšší udělená) barva
BL. Na kroji se nosí vlevo na klopě pravé kapsy.
KONTAKT NA STRÁŽCE JIHOČESKÉ PYRAMIDY: JIŘÍ RIKI ŘEHÁČEK(8), mobil +420 728 511 557, http://annojck.cz, e-mail: rehacek@outlook.cz

5

sekce sociální

Slavnostní předávání cen Mosty za rok 2015

JIŽNÍ ČECHY / ČESKÉ BUDĚJOVICE - Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky už třináct let vyhlašuje ceny Mosty, které
jsou udělovány za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch osob se zdravotním postižením. Slavnostní předávání těchto cen za rok 2015 se konalo
24. března v prostorách Hotelu Clarion v Českých Budějovicích.
Cena Mosty má čtyři kategorie
a za rok 2015 byly oceněny tyto projekty a osobnosti:
cena pro instituci
veřejné správy
Tuto kategorii vyhrál Královéhradecký kraj a město Hradec Králové
za významný podíl na rekonstrukci a
dostavbě budovy Centra pro integraci
osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje.
cena
pro nestátní subjekt
V této kategorii zvítězilo 1. Centrum
zdravotně postižených Jižních Čech,
z. s. za přínos osobám se zdravotním
postižením prostřednictvím sportovních činností pro handicapované.
Hejtman Jihočeského kraje Mgr.
Jiří Zimola, první náměstkyně hejtmana Mgr. Ivana Stránská
Patronkou cen Mosty je paní velvyslankyně Livia Klausová, mezi dalšími hosty a zároveň předávajícími
ceny byli místopředseda Poslanecké
sněmovny České republiky Ing. Jan
Bartošek, hejtman Jihočeského kraje
Mgr. Jiří Zimola, první náměstkyně
hejtmana Mgr. Ivana Stránská a zástupci města České Budějovice.
Moderátorem akce byl Aleš Cibulka. O hudební doprovod se postarali
Radek Žalud, Petr Bazala a zpěvák
Laďa Kerndl.

Pohled do sálu...
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cena pro osobnost
hnutí osob
se zdravotním postižením
Tuto kategorii vyhrál Otmar Cvrkal
za dlouhodobou činnost ve prospěch
osob se zdravotním postižením.
zvláštní cena
V této kategorii vyhrál Jan Hutař,
nositel ceny Olgy Havlové a dlouholetý spolupracovník Národní rady osob
se zdravotním postižením, za jeho mimořádné sociální cítění, které promítá
do své celoživotní práce při podávání
připomínek k zákonům a poskytování
rad osobám v těžkých životních situacích.
Za Jihočeské centrum pro zdravotně
postižené a seniory, o. p. s. se slavnostního předávání cen MOSTY zúčastnili
vedoucí i sociální pracovníci ze všech
sedmi regionálních pracovišť.
Nejvíce účastníků přijelo z Prachatic,
kde se k zaměstnancům JCZPS a k paní

Dámy, bez kterých by nic nefungovalo....

Letošní patronkou cen Mosty byla
velvyslankyně Livia Klausová a mezi
hosty nechyběl předseda NR ZP ČR
Václav Krása.

ředitelce připojilo i mnoho dalších zájemců o zhlédnutí slavnostního předávání cen, z řad dobrovolníků, uživatelů,
pracovníků spolupracujících organizací
či zástupců Města Prachatice. Pro prachatické účastníky byl vypraven autobus
o kapacitě 32 osob, který byl plný do posledního místa. Velká účast byla i díky
tomu, že Město Prachatice je již držitelem Ceny MOSTY z roku 2011.
Také českobudějovické pracoviště
na slavnostním odpoledni zastupovalo
mnoho uživatelů sociálních služeb i externích spolupracovníků.
Pozvání na tuto slavností akci přijalo
i několik bývalých pracovníků JCZPS
o. p. s. včetně bývalé ředitelky Marie
Křížkové.
Text Michaela Spálenková
a Hana Vlasáková
Foto Michaela Spálenková,
Hana Vlasáková a Zdeněk Krejsa
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Asociaci ICM České republiky řídí Jihočech

ČESKÁ REPUBLIKA – Již podruhé se v tomto roce uskutečnilo v Asociaci nestátních neziskových orv Brně pracovní jednání zřizovatelů a provozovatelů Informačních ganizací v České republice v krajských
center pro mládež (ICM), členů Asociace pro podporu rozvoje infor- asociacích či obdobných subjektech nemačních center pro mládež v České republice (AICM ČR). Na lednové ziskového sektoru. Při implementaci
jednání, které bylo ve svém obsahu zaměřené především na hledání cest nového programového období Evropské
dalšího rozvoje AICM ČR, navázala ve dnech 7. a 8. dubna valná hro- unie mohou prostě v různých aktivitách
mada AICM ČR.
členové AICM ČR ledacos z toho, co
Letošní valná hromada AICM ČR byla zovatel a provozovatel ICM Hradec Krá- umějí, nabídnout v rámci podpory územního rozvoje příslušného regionu (členi valnou hromadou volební. Statutární- lové).
mi zástupci zřizovatelů a provozovatelů
Jednotliví zástupci AICM ČR jsou ská ICM AICM ČR působí v současném
období v sedmi krajích).
-vpICM AICM ČR byl zvolen nový výkonný výbor. Předsedou – statutárním zástupcem AICM ČR – byl jednomyslně
zvolen Mgr. Vlastimil Kopeček (Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s.
Český Krumlov, člen Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje, zřizovatel a provozovatel ICM
Český Krumlov). Dalšími členy výkonného výboru AICM ČR byli jednomyslně zvoleni Mgr. Josef Svoboda (Klub
přátel a sponzorů Domu dětí a mládeže
Lomnice nad Popelkou z.s., zřizovatel a
provozovatel ICM Lomnice nad Popelkou, člen Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje a člen
Jednání valné hromady se jako hosté opět zúčastnili zástupci partnerského
Neziskovky Libereckého kraje z.s.) a Jan
Združenia
informačních a poradenských centier mladých v Slovenskej republike
Lyko (YMCA Hradec Králové z.s., zři(ZIPCeM SR) v čele s předsedkyní Elenou Valenteje.
Foto Jan Lyko

právě vyšlo

Volně ke stažení na webovkách

JIŽNÍ ČECHY - Už je to tak, ať chcete či nechcete, tak není k sehnání publikace Můj malý časopis, která od roku 1996 vyšla už čtyřikrát
s jedním dotiskem, a tak jsme se rozhodli vytvořit novou, aktualizovanou verzi. Většinou se využívala při seminářích a besedách na Celostátních vzájemných výměnách zkušeností a dalších projektech mediální
výchovy dětí a mládeže. Každá z nich byla vždy poplatná své době….
Trochu historie:
Můj Malý časopis IV. 2007, TypograMůj malý časopis I., 1996, Junák Jind- fik – vlastní, 2000 kusů, obsahoval akřichův Hradec, 1500 kusů, obsahuje také tualizované zákony pro publikování, zámalý slovníček, plán a hodnocení časo- klady o novém publikačním SW
pisu (příloha)
Současnost:
Můj malý časopis II., 1998, Sdružení
Můj malý časopis V., 2016, Asociace
amatérských novinářů České republiky, NNO JČK, obsahuje také jednoduchý
1500 kusů, obsahuje také základy o po- odborný slovníček. Momentálně je ke
čítačích (HW a SW)
stažení na http://annojck.cz - pozor na (c).
Můj malý časopis II., 1998, Sdružení
Tato malá publikace sloužila nejdříve
amatérských novinářů České republiky, jako pomůcka nejdříve pro skauty, pak
500 kusů, obsahuje také základy o počí- pro vzniklé Sdružení amatérských novitačích (HW a SW) – DOTISK (má odliš- nářů České republiky, později pro nadnou obálku)
šence z celého dětského a mládežnickéMůj malý časopis III., 2001, NICEM ho neziskového sektoru a nakonec pro
a podpory MŠMT ČR, 4000 kusů, ob- tvůrce školních časopisů a účastníky Cesahuje také základy o počítačích (HW lostátních vzájemných výměn zkušenosa SW)
tí. Publikace se vyvíjela po celou dobu,

Autor: Jiří Riki Řeháček, Tábor, Vídeňská 2776,
phone: +420 728 511 557, e‐mail: jrehacek1@gmail.com, Skype: grafik.Taborsko, http://www.rehacek.eblog.cz

-1-

pokaždé měla něco nového, to staré - už
zažité, bylo vypuštěné nebo aktualizované... Oficiální tištěná podoba spatřila
světlo světa až v roce 1996, do té doby to
byly okopírované statě autora, který tuto
problematiku přednášel a snažil se aktivizovat tyto malá periodika....
-reh7
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O kom píší radniční noviny? O ICM Tábor

Informační centrum pro mládež Tábor rozvíjí svou
činnost v Táboře již 18 let. Základním posláním spolku je bezplatné poskytování informačně poradenských
a konzultačních služeb nejen pro děti a mládež, ale pro
všechny ostatní zájemce bez jakýchkoli rozdílů či diskriminace, a to nejen v táborském regionu. Portfolio
služeb, aktivit a činností spolku je vzhledem k jeho
dlouhodobému působení pestré. Ve svém obsahu
k nejfrekventovanějším oblastem činnosti patří zejména oblast vzdělávání, zaměstnanosti a podpory či realizace aktivit a činností v rámci evropských systémů,
programů či projektů.
Spolek dlouhodobě provozuje Otevře- alizovány či podporovány vzdělávací a
ný klub, jehož prostřednictvím jsou re- volnočasové aktivity, například Bambi,

Pohled do hlavní učebny ICM Tábor.		

seminář

přednášky, semináře, workshopy, prezentace.
Neoddělitelnou součástí aktivit spolku
je vydavatelská a publikační činnost ve
spolupráci s Informačními centry pro
mládež v Jihočeském kraji, Asociací pro
podporu rozvoje informačních center
pro mládež v České republice a Asociací
nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje. Nejbližším zahraničním
partnerem spolku je Združenie informačně poradenských centier mladých
v Slovenskej republike.
Spolek dlouhodobě podporuje a spolupracuje s redakcemi školních novin
a časopisů v Jihočeském kraji. Prostřednictvím Střediska služeb poskytuje
spolek všem zájemcům nekomerčním
způsobem služby tzv. „office servisu“
(veřejnou kopírovací službu do formátu
A3, veřejný přístup na internet, veřejnou faxovou službu, psaní a tisk na PC,
skenování a zálohování dat, laminování,
kroužkovou vazbu atd.). V rámci tohoto
střediska působí i prodejní místo mezinárodních identifikačních a slevových
karet pro děti, mládež a pracovníky
s mládeží.
Informační centrum pro mládež najdete v Táboře ve Farského ulici (vedle
Sokolovny).
Provozní doba pro veřejnost je pondělí až pátek: 8.30–14.30 hod. (popř. dle
aktivit Otevřeného klubu či požadavků
zájemců o nekomerční využití prostor
spolku). Kontaktní osoba je Václav PavFoto archiv lík, telefon 381 252 416 a 381 218 217.
Lucie Manková,
vedoucí Odboru sociálních věcí
Města Tábor

Občanský zákoník a neziskovky

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje pod
gescí Asociace NNO Jihomoravského kraje a za podpory Ministerstva
pro místní rozvoj a Jihočeského kraje pořádá ve čtvrtek 16. června v
době 10 až 14 hodin seminář Dopady nového občanského zákoníku na
Nestátní neziskové organizace v teorii a (hlavně) v praxi.
V obsahu semináře - Právní úprava Marcela Tomaščáková
NNO podle NOZ ( Jak mají vypadat
Seminář se uskuteční v sál Zastanovy a jiné zakladatelské listiny stupitelstva Jihočeského kraje (
NNO podle nové právní úpravy? Krajský úřad, U zimního stadionu
A jak další dokumenty organizace 21952, České Budějovice). Seminář
(jednací řád, účetní závěrka atd.)?
je díky podpoře Ministerstva pro
Jak je to s odpovědností členů (ne- místní rozvoj bezplatný.
jen) statutárních orgánů?),Veřejné
Více informací a přihlášky
rejstříky (Jak zapsat údaje o orga- www.annojck.cz, tel.: 381 218 217,
nizaci do veřejného rejstříku? Jaké 607 031 121.
listiny doložit? A jak?) Lektor Mgr.
Václav Pavlík
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naše připomínky

Národní
stálá konference

V dubnu se uskutečnilo zasedání Národní stálé konference. Asociace NNO
Jihočeského kraje prostřednictvím svého
zástupce v RSK pro území Jihočeského
kraje taktéž přispěla svými připomínkami týkajícími se neziskového sektoru do
podkladových materiálů jednání konference.
Další Regionální stálá konference pro
území Jihočeského kraje se uskuteční
v  červnu.		
-pav-
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http://bambi2016.simplesite.com

Bambi už je potřinácté

TÁBORSKO / SOBĚSLAVSKO - Regionální přehlídka volnočasových aktivit dětí a mládeže, za kterou i letos jsou DDM v Táboře, Soběslavi a ve Veselí
nad Lužnicí společně s Asociací NNO Jihočeského kraje, ICM Tábor a starostové čtyř měst, se koná ve dnech 18. až 21. května.
* 18. května, středa, 13.30 až 17.30 cích z Bambi 2016 se starosty měst Táhodin SOBĚSLAV, park před DDM bora, Soběslavi, Chýnova a Plané nad
Soběslav. května.
Lužnicí – tentokrát v Táboře.
* 19. května, čtvrtek, 12.30 až 17 hodin TÁBOR, Odpočinková zóna Komora Tábor
* 20. května, pátek, 11.30 až 15.30 hodin CHÝNOV, areál ZŠ Chýnov
* 21. května, sobota, 14 až 17 hodin
PLANÁ NAD LUŽNICÍ, Školní sportovní areál u nádraží ČD Planá nad Lužnicí
* 25. května, středa – setkání vedou-

sekce sociální

Tak jedny ty moje

Jižní čechy - Naslouchadlo je speciální pomůcka pro nedoslýchavé osoby, která dokáže výrazným způsobem ovlivnit kvalitu jejich života. A právě
takto smyslově postiženým osobám věnujeme čas a péči. Známe jejich strasti
při shánění příslušenství k péči o naslouchadlo a známe dobře i větu: „Dobrý
den, tak jedny ty moje.“ Řeč je o bateriích do naslouchadla. Mezi doplňkovou
činnost pěti pracovišť Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory
o.p.s. patří prodej baterií do naslouchadel.
Je samozřejmé, že podle potřeb a zájmu osob používajících naslouchadlo, si každé pracoviště zařadilo do prodeje i další zboží určené k péči o naslouchadla. Nabízíme filtry, magnety pro
snadnou manipulaci s baterií, vysoušecí a čistící tablety, štětečky,
čističe ventu, hadičky aj.
Téměř tak dlouho, jak zajišťujeme sociální poradenství, pomáháme osobám s naslouchadlem získat kvalitní baterie různých
značek. Baterie lze koupit ve čtyřech základních velikostech, kdy
každá velikost má svou barvu. Žlutá nálepka patří nejmenším baterií PR 10, oranžovou mají baterie PR 13, hnědá nálepka skrývá
baterie PR 312 a největší modré baterie jsou označeny číslem PR
675.
Jednotlivá pracoviště nabízí různé značky baterií dle zájmu
klientů. Pracoviště Český Krumlov nabízí baterie značky BERNAFON. Českobudějovické pracoviště má širší nabídku, zastoupeny jsou značky DURACELL, RAYOVAC, SIEMENS,
PANASONIC. Pracoviště Jindřichův Hradec, Písek a Prachatice prodávají baterie značky PANASONIC. Celkem všech pět
pracovišť prodalo za minulý rok téměř 15 000 baterií, pro které si
přišlo cca 1 600 osob.
Českobudějovické pracoviště má k dispozici i kompenzační
pomůcky pro nedoslýchavé (indukční smyčky, vibrační budíky
a hodinky, sety k TV aj.), osobám s tímto smyslovým postižením
nabízí i volnočasové aktivity, úspěšně spolupracuje se Svazem
neslyšících a nedoslýchavých a jednou až dvakrát ročně nabízí
seřízení a ladění naslouchadel. 		
Bc. Miroslava Ferdanová,
vedoucí pracoviště v Jindřichově Hradci

Vše už je připravené, prostory konání domluvené včetně mokrých variant
a ozvučení a dalšího materiálního zabezpečení, plakáty jsou také vytištěné, a tak
nic nebrání tomu, abychom šťastně zahájili třináctou největší regionální přehlídku volnočasových aktivit dětí a mládeže
na Táborsku a Soběslavsku.
-ček-

Na bambi 2016 budou
* Dům dětí a mládeže Tábor, Soběslav a Veselí
nad Lužnicí * Informační centrum pro mládež
Tábor * Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje * Hnutí Březového lístku
* Hasičský záchranný sbor Tábor * psovodi se
psy Vězeňské služby ČR * Městská policie Tábor
* ZŠ Helsinská Tábor * mažoretky ZŠ Sezimovo Ústí * flétničky při DDM Tábor * Sportovní
šerm Tábor * taneční skupina FRESH DANCE
SK Viktoria Tábor * orientální tance JUMANAH * kytarový soubor DDM Tábor * street
dance Starlets + Stars Tábor * taneční studio
S.ara.H Tábor * country tance Dupáček Tábor *
taneční skupina ATAK Tábor * MS VZS ČČK
Soběslav * MC Kopretina * Písničkové Froťánky * kroužky a družina ZŠ Planá nad Lužnicí
* Školní časopis ZŠ Novinky * MŠ Pohádka
Planá nad Lužnicí * Skauti Planá nad Lužnicí
* Sedmička Planá nad Lužnicí * Rybáři Planá
nad Lužnicí - děti * TJ Sokol Planá nad Lužnicí
– fotbal * Florbalový klub Planá nad Lužnicí *
SK Tenis Planá nad Lužnicí * Kroužek atletiky
– Planá nad Lužnicí * SDH Planá nad Lužnicí
* Jihočeští modeláři * Dětský domov, ZŠ a ŠJ
Radenín * Knihovna Planá nad Lužnicí * Loutkové Divadélko na nitce * TOM Dumánci Tábor
– turistický oddíl * Trubači OMS Tábor Sezimovo Ústí * Skupina Music Stars Sezimovo Ústí *
Roztleskávačky Soběslav * Aerobic DDM Tábor
* Dance club DDM Tábor * Táborská garda Tábor * kytarový soubor DDM Tábor a Veselí nad
Lužnicí * Mažoretky a roztleskávačky Soběslav
* Kroužek zpěvu Veselí nad Lužnicí * Škola orientálních tanců Intessar Soběslav * Historický
šerm Veselí nad Lužnicí * Šachový kroužek při
ZŠ Chýnov * Kroužek korálkování a paličkování
ZŠ Chýnov * Kroužek mladých reportérů a novinářů ZŠ Chýnov * Výtvarný kroužek Chýnov
* Keramický kroužek při ZŠ Chýnov * Šikovné ruce ZŠ Chýnov * VÉBR Sport - orientační
běh * moderní tance Chýnov * orientální tance
Chýnov- UNDER THE SEA * sólový zpěv ZŠ
Chýnov * gymnastika ZŠ Chýnov...
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Šťastná třináctka je před námi

Bambi 2016 je největší regionální burza volnočasových aktivit dětí a mládeže a středisek volného času na Táborsku a
Soběslavsku. Uskutečnila se Bambiriáda 2004, 2005, 2006,
2007 a 2008, Bambi 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 a 2015.
Zeptali jsme se sekretáře Bambi 2016 Václava Pavlíka, jinak
vedoucího Informačního centra pro mládež v Táboře, tajemníka
Kdy tedy bude ta letošní Bambi
Asociace nestátních
neziskových orga- 2016?
Připravená je na dny 18. až 21. květnizací Jihočeského
kraje a hlavně jed- na. Zase to bude největší regionální
noho ze zakladatelů táborské Bambiri- přehlídka činnosti sdružení dětí, mláády.
deže a středisek volného času a volnoJaký je rozdíl mezi Bambiriádou časových aktivit pro děti a mládež. Lea Bambi?
tos bude tradičně v Táboře, Chýnově,
Bambiriády se na Táborsku nepořá- Soběslavi a završí v Plané nad Lužnicí.
dají už od roku 2009. Náplň je sice stejCo byste nám řekl o programu?
ná, ale dělají ji opět stejní lidé, ale bez
Bylo by toho hodně, ale vybrat nebo
podpory zvenčí.
něco doporučit, to fakt nejde. Nejjed-
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nodušší bude sledovat náš web na bambi2016.simplesite.com nebo si hlídat plakáty a vybrat si podle svého vkusu.
			
-riki-

Bambi
nezanikla

TÁBORSKO / SOBĚSLAVSKO –
Před třinácti lety jsme začínali s Václavem Pavlíkem v táborské Sokolovně, a to pod patronací senátora Pavla
Eyberta a ČRDM
tzv. Bambiriádou.
Tehdy vydatně pršelo a byla fakt odporná zima. O rok
později jsme prožili na náměstí TGM
v Táboře zase skoro tropy, ale od té
doby nám počasí,
kromě loňska, doslova přeje. Většinou máme hezké počasí, převážně svítí sluníčko, je hezky a teplo, občas nás
ovlaží lehký deštík…
Už je to sedm let, co jsme bez jakéhokoliv varování byli dosova vyškrtnuti
Českou radou dětí a mládeže z bambiriádních měst. Ale my jsme se nedali odradit. Dohodli jsme se v bývalém
bambiriádním štábu, že akce má smysl
a volnočasové aktivity dětí a mládeže
stojí za to, aby akce pokračovala, a tak
jsme založili staronovou tradici nazvanou Bambi (dítě) a začali myšlenku Přátelství rozrůzněných (hledání toho, co
nás spojuje a ne rozděluje) rozšiřovat
do okolních měst. Nejdříve se připojilo
Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí, později Sezimovo Ústí sice novým vedení
radnice rezignovalo, ale ihned se připojil Chýnov a potom i Soběslav.
Loňská Bambi 2015 se konala ve čtyřech místech, a to v Soběslavi, Táboře,
Chýnově a ukončená byla už tradičně
v Plané nad Lužnicí. Každá přehlídka
byla jiná, každá měla své kouzlo i svá
specifika. Účastnili se jí zástupci dětských a mládežnických volnočasových
aktivity z celého regionu – Tábora, Sezimova Ústí, Chýnova, Plané nad Lužnicí,

Soběslavi, Bechyně, Veselí nad Lužnicí…
Počasí nás sice trochu potrápilo, a tak
došlo i na mokré varianty. To ale nevadilo a všem přítomným se všechny čtyři
dny líbili. Během akce nedošlo k žádnému vážnému úrazu (mimo prasklé židle
právě pode mnou v táborské Univerzitě). Záštitu převzali starostové pořadatelských měst, a to Jindřich Bláha, Jiří
Fišer, Pavel Eybert a Jiří Šimánek. Deset dní před akcí jsme zahájili masovou
kampaň, a tak o zájem nejen médií, ale
hlavně veřejnosti nebyla nouze. Vyhlašovatelé Bambi 2015 byli starostové čtyř
měst a zástupci DDM Tábor, Soběslav,
Veselí nad Lužnicí, ICM Tábor, Hnutí
Březový lístek - Jižní Čechy a Asociace
nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje.

Takové malé ohlédnutí

Bambi 2012 se účastnilo 10.455 návštěvníků (Tábor 5.293, Chýnov 2.039
a Planá nad Lužnicí 3.123). V roce 2013
přišlo 10.096 návštěvníků (Tábor 6.283,
Chýnov 1.986, Planá nad Lužnicí 2.827).
Předloni bambištáb vypustil prezentaci
přímo v Táboře. Pro rok 2014 zvolil druhé největší město regionu, a to Soběslav.
Účast na Bambi 2014 byla 8.943 zájemců potvrdilo dobrou volbu. Loni Bambi
2015 navštívilo už 11.866 návštěvníků
(Soběslav 2.780, Tábor 4.815, Chýnov
2.034 a Planá nad Lužnicí 2.237), i když
převážně pršelo, tak velká účast potvrdila dobrý počin o rozšiřování myšlenek
Jana Šimáněho – Galéna o Přátelství
a spolupráci rozrůzněných.
Jiří Riki Řeháček,
presscentrum Bambi 2016

Když se chce, tak to jde

Bambi je specifickou a přitom ukázkovou akcí nestátního neziskového
sektoru spolupracujícího s rozpočtovými organizacemi se zapojením čtyř
měst a jejich radnic. „Pevně věřím, že
letošní přehlídka volnočasových aktivit
dětí a mládeže opět, díky naší Bambi,
pomůže spolkům a organizacím získat do
svých řad nové členy. Rodiče a děti si při
Bambi budou moci zase vybírat a srovnávat. Uvidí výsledky svých kamarádů,
dozvědí se o jejich úspěších, uvidí a uslyší jejich um. Jsem také rád, že se naše regionální dětské volnočasové aktivity mohou ukázat i tzv. doma, protože naše děti
máme fakt šikovné...“ řekl ředitel letošní
Bambi 2016 a ředitel Domu dětí a mládeže v Táboře, Soběslavi a ve Veselí nad
Lužnicí Josef Musil.
-riki11
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PŘIHLÁŠKA

do Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje
Upozornění: Vyplňujte, prosíme, pouze bílá políčka, případně zaškrtněte vyhovující.

A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAje nestátní neziskové orGanizace
název právnické osoby:
Sídlo:
IČ:
Právní forma:
Datum vzniku:
Číslo a místo registrace:
Telefon/fax:
E-mailová adresa:
Webová adresa:
Adresa pro zasílání
korespondence:
Jméno, příjmení, titul:
Funkce:
Adresa trvalého bydliště:
Kontakt:

Statutární zástupce/oprávněný zástupce organizace

kontaktní osoba (je-li odlišná od oprávněného zástupce)

Jméno, příjmení, titul:
Funkce:
Kontakt:

B) charakteristika orGanizace
Popis předmětu
činnosti a oboru
organizace:

Zařazení
převažující
činnosti vaší
organizace:

sociální a
zdravotní služby

děti a mládež

kultura,
umění a památky

poradenství
a vzdělávání

ekologie
a životní prostředí

dobročinnost
a dobrovolnictví

tělovýchova
a sport

regionální
rozvoj

jiné, uveďte:

Členskou přihlášku zašlete včetně všech příloh písemně na adresu ANNO JČK, Farského 887, 390 02 Tábor
Ihned po projednání výkonným výborem ANNO JčK budete vyrozuměni na vámi uvedené kontakty.

Podpis oprávněného
zástupce:
Datum a místo podpisu:
razítko právnické
osoby:
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